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مصحخلص البحث:

تهضَ ٝظا البدث بلى الخُغ ١بلى الضوع الظي ًاصًه اإلاسجض في صٖم ألاؾغة
وجغقُض ؤبىائها وونىلهم بلى الاؾخ٣غاع وألامً الىٟس ي والاحخماعي ،وبالتي ختى ً٩ىن
َىا ٥حُل ًسضم اإلاجخم٘ ٩٦لٞ ،ىدُجت للخٛحراث الحانلت حغاء الخُىع الخ٨ىىلىجي
والٗىإلات لم حٗض ألاؾغة وخضَا حؿخُُ٘ ؤن ج٣ضم مسخل ٠الىهائذ وؤلاعقاصاث ،وبهما
هجض ؤن َىاٖ ٥ال٢ت ج٩املُت بحن مسخل ٠ماؾؿاث اإلاجخم٘ جلٗب صوعا في جغبُت ألابىاء
وزانت هجض اإلاسجض ًإحي بٗض ألاؾغة مً احل بٖضاص وجغبُت ألابىاء وؤًًا ج٣ضًم الضٖم
والخىانل والٗال٢اث الاًجابُت بحن مسخل ٠ؤٞغاص ألاؾغة باٖخباعٍ مىًَ التربُت
الغوخُت والخلُ٣ت والٗلمُت للُٟل في جغبِخه ووكإجه .وجىنلىا بلى ؤن اإلاسجض ٌؿخُُ٘
جد ٤ُ٣الٗضًض مً ألاَضا ٝالىحضاهُت واإلاٗغُٞت والؿلىُ٦ت ٞهى مغ٦ؼا ليكغ الىعي
وم٩ان للخٗلُم والخىُٖت الكاملت.
الكلمات املفحاحُة :الضوع؛ اإلاسجض؛ ألاؾغة.

 الهاوي عاشور، هجاة شاس ي هادف،وردة بزوَض
Abstract :
This article aims to address the role that the mosque plays in
supporting the family and rationalizing its children and their access to
stability and psychological and social security,so that there is a
generation that serves the society as a whole.That there is an
integrative relationship between the various institutions of society
that plays a role in raising children, especially the mosque
limit,which comes after family in order to prepare and educate the
children,as well as provide support,communication and positive
relations between the various members of the family,as it is the home
of spiritual,moral and scientific education for the child in his
upbringing.we concluded that the mosque can achieve many
emotional,cognitive and behavioral goals,as it is a center for
spreading awareness and a place for education and comprehensive
awareness.
Key words: role; mosque; family.

مقذمة
وبلىعتها إلزغاحها بالهىعة التي، غصُٟل شخهُت ال٨ٗاال في حكٞ ًماعؽ اإلاسجض صوعا
وزُب،ٖٔ وصعوؽ الى، اإلادايغاث٫مً زالٞ ،ىجها شخهُت ُجيؿب لإلؾالم٩ ب٤ُجل
الها ٖلىَٟىم بخىُٖت ألاؾغة وجىحيهها هدى الٗىاًت بإ٣ً ً للمسجض ؤن٨ ًم،الجمٗت
.س يٟت الجىاهب زانت الجاهب الىٞا٧
ًمٞ،ً ؤؾاؽ في بىائه٦وع، ٘ىهاث اإلاجخم٩وٖلُه اإلاسجض حؼء مهم مً م
ٍ وٖبر، هدى ؤلانالح١ه ًخم الاهُال٣ٍوًٖ َغ،زالله ًاصي اإلاجخم٘ عؾالخه في الحُاة
ىن ماٞوَٗغ، الىاؽُٝه ًخٗاعٞ و،اعَم٩ًٞ اإلاهلحىن مً جىحُه الىاؽ وبنالح ؤ٨ًخم
ً٦ ألاماٝهى ؤقغٞ ، ٖام لهالح حماٖت اإلاؿلمحن٪اإلاسجض بطا ملٞ ،ًجغي خىلهم
ان٧  بل،ِ٣ٞ ً نلت اإلاؿلم باإلاسجض ؤصاء الهالة٨ ولم ج،لىبهم٢ ٤ وبه جخٗل،ٖىضَم
نلى هللا- ٫ض ى الغؾى٢ ُهٟٞ ، ٖضة ْهغث في ؤبهى نىعَا في الٗهض الىبىي٠له وْائ
ُهٞ و،حر٣ٟومؿاٖضة ال،ازت اإلادخاجٚه جخم ب٣ٍ وًٖ َغ،بحن اإلاخسانمحن- ٖلُه وؾلم
وَى صاع،لما خؼبه ؤمغ٧ ؤصحابه لِؿدكحرَم-نلى هللا ٖلُه وؾلم- ٫ًجم٘ الغؾى
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لإلٞخاء ،ومضعؾت للٗلم ،ومُضان الؾخ٣با ٫الىٞىص في ٖهض الىبي-نلى هللا ٖلُه
وؾلم().https://www.addustour.com/articles/166534-%
وألاؾغة الُىم لم حٗض في ٖهغها الغاًَ ٦ما ٧اهذ مً ٢بل اإلااؾؿت التربىٍت
الغئِؿُت في جيكئت ألابىاء بل ؤنبدذ َىا ٥ماؾؿاث ؤزغي حكاع ٥ألاؾغة في َظا
اإلاجا ،٫وَٗخبر اإلاسجض ٦ماؾؿت صًيُت ًب٣ى ؤَمها ُ٢مت في بىاء شخهُت ألاٞغاص مً
زال ٫الخيكئت الاحخماُٖت الؿىٍت لألبىاء.وَظا ما ًضٖ ٫لى م٩اهت اإلاسجض
الاحخماُٖت،الث٣اُٞت،الا٢خهاصًت والؿُاؾُت الهامت في اإلاجخم٘ ٦ماؾؿت ٞاٖلت.
ومً َظا اإلاىُلٞ ٤ةهىا اعجإًىا في َاجه اإلا٣الت الخٗغٖ ٝلى الضوع الظي ًلٗبه
اإلاسجض في ػٍاصة الضٖم لألؾغة وألبىائها وختى ج٣ىٍت الٗال٢اث بحن ؤٞغاصَا ،ومً ؤحل
مٗالجت َظا اإلاىيىٕ جُغ٢ىا بلى ؤَم اإلاٟاَُم ألاؾاؾُت اإلاخٗل٣ت باإلاىيىٕ ٦مٟهىم
الضوع واإلاسجض ومٟهىم ألاؾغة والٗال٢اث والابً ،زم جُغ٢ىا إلاضزل خى ٫ماَُت ألاؾغة
وبٗضَا ٖغحىا ألَمُت ووْائ ٠اإلاسجض في اإلاجخم٘ لىهل بلى الٗال٢ت الىَُض التي جغبِ
اإلاسجض باألؾغة وٌ ٠ُ٦ؿاَم في ػٍاص صٖم ألاؾغة وؤبىائها.
 .1ثحذًذ املفاهُم:
 1.2الذورً:م ً٨ال٣ى ٫ؤن مٟهىم الضوع ل٣ي اَخماما واوكٛاال ٦بحرًً مً ٖلماء الىٟـ
الاحخماعي وٖلماء الاحخمإ زانت هٓغا ألَمُخه في الح٣ل الؿىؾُىلىجي وٖملُاث
الخٟاٖل الاحخماعي ٞ ،ىجض عبذ الحلُم عبذ العال ٞحري ؤن الضوع َى ":جىحُه ؤو جٟهُم
ًٖى الجماٖت بالجؼء الظي ًلٗبه في الخىُٓم وَظا الضوع ً٨مً في هُ٣خحن َما :
 الذور املحوقع :وَى الضوع الظي ً٩ىن مً وؿ ٤الخىٗ٢اث. الذور املمارس :وَى الضوع الظي ً٩ىن ُٞه مً ؤهماٍ ؾلىُ٦ت واضحت ٌؿل٨هاالصخو قاٚل اإلاغ٦ؼ ٖىضما ًخٟاٖل م٘ مغ٦ؼ ؤزغ.
ؤقاع َظا الخٗغٍ ٠بلى ؤن الضوع َى ٖباعة ًٖ ج٩لُ٧ ٠ل ًٖى مً ؤًٖاء
الجماٖت بةخضي الضوعًٍ مخى ٘٢ومماعؽ.
بِىما ًغي ٖبض الحمُض الهاقمي ٌٗغٞه بإهه":مجمىٖت مٗاًحر الؿلى ٥ؤو
ال٣ىاٖض التي جد٨م ويٗا مُٗىا في البىاء الاحخماعي"(الهاقمي،8811،م.)841
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والضوع َىا اٖخبرٍ ٖبض الحمُض الهاقمي وي٘ احخماعي مبنى ٖلى مجمىٖت مً اإلاٗاًحر
وال٣ىاٖض الاحخماُٖت التي جىضح للٟغص خضوص جٟاٖله الاحخماعي ؤزىاء جإصًخه لضوعٍ بهضٝ
الحٟاّ ٖلى وي٘ مٗحن في البىاء الاحخماعي.
 2.2جعزٍف املسجذ:
بن ٧لمت "مسجض"مً الىاخُت اللٛىٍت جُلٖ ٤لى ٧ل م٩ان ٌسجض ُٞه ،وبٗض
بٗثت الغؾى– ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم  -ؤنبذ ًُلٖ ٤لى اإلا٩ان اإلاسهو إل٢امت الهلىاث
الخمـ ،و٧ان ؤو ٫ما ٗٞله الغؾىٖ ٫ىضما َاحغ بلى اإلاضًىت م٘ ؤصحابه َى حكُض ؤو٫
مسجض في ؤلاؾالم وَى ”مسجض ٢باء (=.)https://thakafamag.com/?p
واإلاسجض مضعؾت ٖملُت ًىمُت مخ٨غعة مخجضصةً ،خٗلم ٞيها اإلاؿلم الىٓاٞت
والُهاعة ،والخجزٍ ًٖ اللٛى ،والٟغائٌ والؿجنُٞ ،ه حٛكاٍ عوخاهُت وٍخُل٘ بلى مٗالي
ألامىع صًىا وصهُا.
وللمسجض في خُاٍ ألامت ؤصواعا مدىعٍت مهمت ،ال ج٣ىم ماؾؿت صوهه وال حٗىيه
بإي ق٩ل مً ألاق٩ا ،٫بل بن ماؾؿاث اإلاجخم٘ حؿخمض مً هىعاهِخه وجتزًً بغوخاهِخه
وحؿغي ٞيها مٗاهُه،ولى ؤعصها جضعٍب اإلاىاًَ ولى ؤعصها جضعٍب الٟغص ٖلى الخدلي بالُ٣م
الحؿىت ٞلً هجض ؤًٞل مىه ٞهى اإلاُضان الخُبُ٣ي الح٣ُ٣ي لٛغؽ الُ٣م
(الىَُبي،7181،م.)041
مما ؾب ٤ه٣ى ٫ؤن اإلاسجض ماؾؿت احخماُٖت له اصواع مخمحزة ٖلى مسخل٠
ألاػمىت واإلاغاخل٣ٞ ،ض ٧ان وال ًؼا ٫مضعؾت لخٗلُم مسخل ٠الٗلىم بياٞت بلى صوعٍ
التربىي وؤصاء الٗباصاث.
 3.2جعزٍف ألاشزة:
 املعنى اللغوي لألشزة:الضعٕ الحهِىت،ؤؾغة الغحل عَُه ألهه ًخ٣ىي بهم،وؤؾغة الغحل ؤَله وٖكحرجه والجماٖت ًغبُها ؤمغ مكتر.٥
وٍخطح مً اإلاٗنى اللٛىي ؤن ألاؾغة حماٖت ًغبُها ؤمغ مكتر ٥وَى الضم
وٍدهل مً َظٍ الٗال٢ت الجماٖت وٍيخج ٖنها ال٣ىة واإلاخٗت.
 املعنى الاصطالحي لألشزة:ألاؾغة جغُ٦بت احخماُٖت مً عحل وامغؤة مغجبُانبٗ٣ض ػواج قغعي م٨مل ألاع٧ان ٌؿ٨ىان ؾ ً٨واخض ٢ض ً٩ىن بُنهما ؤوالص ًخٟاٖلىن م٘
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بًٗهم مكتر٧ىن في ز٣اٞت واخضة ٞاألؾغة الجماٖت ؤلاوؿاهُت الخىُٓمُت اإلا٩لٟت بىاحب
اؾخ٣غاع اإلاجخم٘ وجُىعٍ"( الهاٖضي الحغبي ،8401،م -م.)1- 6
وؤًًا "حٗخبر اإلاضعؾت ألاولى ومهضع الخبراث واإلاٗاًحر الث٣اُٞت والاحخماُٖت
الؿائضة في واإلاجخم٘ٞ ،هي حٛغؽ ٧ل جل ٪الُ٣م واإلاٗاًحر الخٟاُٞت لألَٟا ،٫خُث
ًمثلىجها في ؾلى٦هم وفي حٗامالتهم م٘ آلازغًٍ في اإلاجخم٘ ٩٦ل ،وبىاء ٖلُه ٞةن ألاؾغة
حك٩ل بَاعا للخٟاٖل وقب٨ت اجها ًً٘ ٫الٟغص مً زاللها مٗاًحرٍ وجىٗ٢اجه وَظا ًخم
صازل ألاؾغة"(الىاؾ،7111،٠م.)84
٦ما حٗغ ٝألاؾغة بإجها ٖباعة ًٖ مىٓمت احخماُٖت جخ٩ىن مً ؤٞغاص ًغجبُىن
ببًٗهم البٌٗ بغوابِ احخماُٖت وؤزالُ٢ت وصمىٍت وعوخُت وَظٍ الغوابِ هي التي
حٗلذ الٗائلت البكغٍت جخمحز ًٖ الٗائلت الحُىاهُتٞ ،الٗائلت الحُىاهُت جٟخ٣غ بلى
الٗىهغ الغوحي وألازالقي والاحخماعي وجسً٘ ألخ٩ام الٛغائؼ والكهىاث واإلاُى٫
البُىلىحُت ٚحر اإلاًبىَت٦ ،ما ؤن هٓمها وٖال٢اتها وؾلى٦يها جخمحز ب٩ىجها بؿُُت،
حامضة وٚحر ٢ابلت للخُىع ،في خحن جخمخ٘ الٗائلت البكغٍت بإهٓمت وٖال٢اث وَ٣ىؽ
ؾلىُ٦ت مخُىعة ً ٣غَا اإلاجخم٘ وٍبرع وحىصَا"(ههاع،8880،م.)78
وٖلُه مما ؾب ٤هغي ان ألاؾغة هي الخلُت ألاؾاؾُت للمجخم٘ جخ٩ىن مً
الىالضًً وألابىاء وٍم ً٨ؤًًا ؤن ج٩ىن ممخضة حكمل ألاحضاص وألاٖمام ،جغبِ ٖال٢اث
الخٗاون مسخل ٠ؤٞغاصَا،جىلها الٗضًض مً ألاصواع ٧اإلهجاب والتربُت والخٗلُم.
 1.7جعزٍف الابًَ :ى الىلض ختى البلى ،ٙفي ٖلم الىٟـ ًُلٖ ٤لى ألاٞغاص مً ؾً
الىالصة ختى الىطج الجيس ي ،وٍُل ٤ؤًًا ٖلى ألاَٟا ٫مً ؾني اإلاهض ختى
اإلاغاَ٣ت"(مهلح،8888،م -م.)16
و٢ض هجض بإن الُٟىلت جى٣ؿم بلى مغخلخحن،ألاولى الُٟىلت اإلاب٨غة وجمخض مً ٖامحن
بلى ؾذ ؾىىاث ،ؤما اإلاغخلت الثاهُت ٞدؿمى بالُٟىلت اإلاخإزغة وجمخض مً الؿىت الؿاصؾت
بلى ٚاًت الؿىت الثاهُت ٖكغة(بىَبا،7180،٫م.)7
اطن حٗخبر الُٟى ٫مغخلت َامت في خُاة ؤلاوؿان ولضحها مغخل مسخلت مً ٞترة
الغياٖت ختى ؾً البلى،ٙوحؿعى ألاؾغة حاَضة بلى ؤن جخٟ٨ل بُٟلها ا٢خهاصًا
واحخماُٖا وهٟؿُا ختى ً٩ىن ٞغصا ٗٞاال مىاػها في اإلاجخم٘.
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 .3ألاشزة ،أصىافها خصائصها ووظائفها:
 1.3أصىاف ألاشزة:اَخم ٖلماء الاحخمإ باألؾغة ؤ٦ثر ب٨ثحر مً ػمالئهم ألاهتروبىلىحُحن
الظًً حٗم٣ىا مً حهتهم بضعاؾت ال٣غابت وؤوؿا٢ها وؤهماٍ ألاػواج(زاعجي ،لحمي) َىا٥
ؤنىا ٝمً ألاؾغة وؿخٗغى ؤَمها:
 ألاؾغة الىىاجُت وجخإل ٠مً ألاب وألام وألاوالص ،ؤٖاف َاالء حمُٗا جدذ
ؾ ٠٣واخض ؤوال ،بن َظا الك٩ل َى الىىاة ألاؾاؾُت للٗائالث ٧اٞت ومً َىا
حؿمُخه ٖلى َظا الك٩ل.
 ألاؾغة اإلامخضة:وهي مجمىٖت جخإل ٠مً ٖضة اؾغ هىجاجُت جغبِ ُٞما بُنهم
ٖال٢ت ٖمال٢ت ؤٖمام وؤبىاء ٖم ،وٍ٩ىن ال٣اؾم اإلاكتر ٥لألؾغة اإلامخضة
اإلاؿ ً٨الىاخض.
 ألاؾغة اإلاجمىٖت وهي ؤؾغة ممخضة جغبِ بحن ؤًٖائها ٖال٢ت مؿ ،ً٨ولً٨
ؤًًا ٖال٢ت وكاٍ ا٢خهاصي مكتر ،٥ؤو ؤًًا وكاٍ جغبىي
واخض(مٗخى،8888،١م.)816
 2.3خصائص ألاشزة:
جخمحز ألاؾغة بسهائو حؿاَم في حكُ٨ل اإلاجخمٗاث الؿىٍت ًم ً٨جلخُهها ٦ما ًلي:
 ألاشزة عالقة مجمعةٞ:اإلؾالم ًضٖى بلى الجم٘ والخأل ٠والخأػع.
 ألاشزة عالقة اًجابُة:جٓهغ َظٍ الخانُت الاًجابُت في صٖىة ؤلاؾالم
بلى الخٗاون و ؤلازاء والخىانل والحب والؼواج.
 عالقة طوٍلة ألاجل ومصحمزة٣ٖ:ض الؼواج في ؤلاؾالم ً٣ىم ٖلى
الاؾخمغاعٍت والضًمىمت ،وطلً ٪جٗل ٖ٣ض الؼواج بحن الغحل واإلاغؤة
مُثاٚ ١لُٔ.
 ألاشزة عالقة دائمة:جيب٘ َظٍ الضًمىمت في ٧ىن الٗال٢اث بحن آلاباء
وألابىاء جد٨مها نالث الضم(بً جغ٧ي،7181،م -م.)46- 41
ومً زالٖ ٫غى ٖىهغ خصائص ألاشزة ًخطح مالها مً ؤَمُت بالٛت في ٖملُت
الخيكئت وؤهماٍ الخٟاٖل ومىاحهت اإلاك٨الث الىٟؿُت والاحخماُٖت وٖال٢ت طل٧ ٪له
بالصحت الىٟؿُت للُٟل وٍم٨ىىا بحمالها في الى٣اٍ الخالُت:
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 حٗض ألاؾغة مهضع َام إلقبإ خاحت الُٟل مً ألامً وألامان والُمإهِىت
والٗال٢اث الىحضاهُت....خُث ؤجها حٗض مهضع زبراث الغيا ألن الُٟل ٌكب٘
مٗٓم خاحاجه مً صازلها زم ؤجها حك٩ل باليؿبت له ؤولى مٓاَغ الاؾخ٣غاع
والاجها ٫في الحُاة.
 اخخىاء ألاؾغة ٖلى هماطج الخ٣لُض وال٣ضوة ومغص طل ٪الخجاء ألاَٟا ٫للخ٣لُض
واإلادا٧اة باإل٢خضاء ؤو الخىخض بالىالضًً ٖىضما جغبُهم بٗهم عوابِ وحضاهُت
صاٞئت ،خُث(مدمىص الىاق،7188،٠م ) 80هجض اعجباَا وزُ٣ا بحن الُٟل
ووالضٍ وبحن البيذ وؤمها إلاا بُنهما مً حكابه ًضع٦ه الُٟل وٍجٗله ٌكٗغ باألمً
الىٟس ي والغيا.
 بن ألاؾ ررغة حٗخبر ررر اإلاضعؾر ررت ألاول ررى ومهر ررضع الخبر ررراث وال ٣ررُم واإلاٗر رراًحر الث٣اُٞر ررت
والاحخماُٖرت الؿر ائضة فري اإلاجخمر٘ ٞهري حٛررغؽ ٧رل جلر ٪ال٣رُم واإلاٗراًحر الث٣اُٞررت
لألَٟا ٫خُث ًخمثلىجها في ؾلى٦هم وفي حٗاملهم م٘ آلازغًٍ وفري اإلاجخمر٘ ٩٦رل
وبىراء ٖلُره ٞررةن ألاؾرغة حكرر٩ل بَراعا للخٟاٖرل وقررب٨ت اجهراًً ٫رر٘ الٟرغص مررً
زاللهر ر ر ر ر ر ررا مٗ ر ر ر ر ر ر رراًحر وجىا٣ٞاه ر ر ر ر ر ر رره وَ ر ر ر ر ر ر ررظا ًر ر ر ر ر ر ررخم صاز ر ر ر ر ر ر ررل ألاؾ ر ر ر ر ر ر ررغة مدم ر ر ر ر ر ر ررىص
الىاق،7188،٠م.)84
 3.3وظائف ألاشزة:
ومً ؤَم الىْائ ٠التي ج٣ىم بها َظٍ الجماٖت بقبإ الحاحاث الٗاَُٟت
ومماعؾت الٗال٢اث الجيؿُت وتهُئت اإلاىار الاحخماعي والث٣افي اإلاالئم لغٖاًت وجيكئت
وجىحُه ألابىاء وٍالخٔ ؤن الجماٖت جخ٩ىن ٖلى ألاؾاؽ الؿاب ٤وجماعؽ َظٍ الىْائ٠
جسخل ٠في بىائها ازخالٞا واضحا ،ومً زم ًخٗحن ٖىض حٗغٍ ٠ألاؾغة ؤن جخًمً الخٗغٍ٠
ؤلاقاعة بلى الىماطج اإلادخملت لهظٍ الجماٖت ألاؾغة هٓام احخماعي ؤؾاس ي بل هىاة ؤي
مجخم٘ ج٣ىم بةقبإ الحاحاث البُىلىحُت والٗاَُٟت وهي مهضع ألازال ١واإلاثل الٗلُا
والُ٣م وؤلاَاع الث٣افي لًبِ الؿلى ٥وجغبُت ألاَٟا ٫وجيكئتهم وجىحيههم.
 4.3أهمُة ألاشزة في اشحقزار أبىائها:
لألؾغة ؤَمُت ٦بحرة لِـ  ِ٣ٞفي وكإة ؤَٟالها وبهما ؤًًا في ؾٗاصة ؤًٖائها
وجمخٗهم بالصحت الجؿمُت والىٟؿُت والٗ٣لُت وجمخٗهم بالؿىاء والخ ٠ُ٨وجغبُتهم ٖلى
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الُٟغة الىبىٍت التي ُٞغ هللا ؤلا وؿان ٖليها ومً َىا ٧اهذ ؤَمُت جضُٖم ألاؾغة مالُا
وٖلمُا واحخماُٖا وصًيُا وعوخُا لخ٣ىٍم عؾالتها ٖلى ؤَُب الىحىٍ وؤ٦ملها وزانت في
ٖهغ جؼصاص ُٞه الًٛىٍ التي حؿٖ ِ٣لى ٧اَل ؤٞغاصَا جل ٪الًٛىٍ التي ؤصث بلى
يٗ ٠ؾلُاجها و٢لت بقغاٞها وع٢ابتها وعٖاًتها ٖلى حمُ٘ ؤًٖائها.
بن ايُغاع ألام للٗمل زاعج اإلاجز ،٫و٦ظل ٪ايُغاع ألاب الٗمل في ؤ٦ثر مً
وُْٟت ٢ض خالذ حىن جم ً٨ألاؾغة مً الُ٣ام بضوعَا التربىي وؤلاعقاصي والخىحُهي
وصوعَا في بخ٩ام ؤلاعقاص والخىحُه وجىٞحر الحماًت ألبىائها وبالُب٘ ال ًم ً٨ؤن هخهىع
ؤن ؤبا ٌٗىص مً ٖمله في الىه ٠ألازحر مً اللُل مجهضا وم٨ضوصا وٖلُه ؤن ٌؿدُٔ٣
با٦غا لُىسغٍ في مٗمٗت ٦ؿب الغػ ١زم ههىع ؤهه ٢اصع ٖلى جىٞحر الغٖاًت وؤلاقغاٝ
والخىحُه الىالضي ؤو ألابىي.
بن ػخمت الٗمل وٚرالء اإلاِٗكرت وحٗ٣رض الحُراة الحضًثرت واعجٟرإ مؿرخىٍاث َمرىح
الى ر ر ر ر رراؽ وجُلٗه ر ر ر ر ررم بل ر ر ر ر ررى مر ر ر ر ر راٞى ٢ ١ر ر ر ر ررضعاتهم جد ر ر ر ر ررى ٫صون جم ٨ر ر ر ر ررً عب ألاؾ ر ر ر ر ررغة مر ر ر ر ر ررً
خماًت(الِٗؿررىي،7118،م )8ؤَٟالرره بررل ًم٨ررً للؼوح ررت ؤو للررؼوج مررً الُ٣ررام بىاحب رره
خُرا ٫ألازرغ ولررظل ٪ال برإؽ مرً ويرر٘ هٓرام جخ٣ا ر ى ٞره ألام عاجعهرا ٧ررامال وجغعرى نررٛاعَا
ألجهرا فري جهاًررت اإلاُرا ٝبهمرا جررغبُتهم مرً احرل اإلاجخمرر٘ ولُ٩ىهرىا بىراة جهًررخه وخملرت عاًخرره
و٢رىاٍ اإلاىُٗررت فرري الررضٞإ ٖررً خغماهرره وم٣ضؾراجه ،بررل بجهررا جررؼوص اإلاجخمرر٘ ب٣ررىاٍ الٗاملررت
وخملت عاًت ؤلاهخاج.
ولظل ٪لِـ جغٞا ؤن جض ٘ٞلها الضولت عاجعها وهي ج٣ىم بهظٍ الغؾالت الىَىُت ختى
ٌكب ؤوالصَا ٞخٗىص بلرى ٖملهرا وَرظا الىٓرام لرِـ بضٖرت ،وبهمرا مٗمرى ٫بره فري بهجلتررا ؤو
بٌٗ صو ٫الٗالم ألازغي خُث جض ٘ٞعواجب لألمهاث في ؤزىاء خًاهت ؤبىرائهم ،الحًراعة
الحضًثت جل٣ي بث٣لها ٖلى ٧اَل ألاؾغة بما جٟغيه مً الهغإ اإلادخم واإلاىاٞؿت الكضًضة
في جد ٤ُ٣الُمىخاث ،وطل ٪بلى حاهب ما جدؿم به مً خًاعة الٗهغ والجزٖاث اإلااصًت
الب ًُٛررت ومىح رراث ال ٟ٨ررغ وؤلالحر رراص والب ررضٕ ،وٖ ررالوة ٖل ررى طلر ررٌ ٪ك ررٗغ بوؿ رران الٗهر ررغ
بالتهضًرض مرً حرغاء التهضًرض برالحغوب الكراملت والٟخا٦رت ومرً حرغاء الهرغاٖاث الضازلُررت
وؤلا٢لُمُت والٗاإلاُت وؾُىة بٌٗ الضوٖ ٫لى م٣ضعاث الكٗىب الهٛحرة.
ؤلاوؿ رران ً ررض ٘ٞمر ررً ؾ ررٗاصجه زمى ررا بآَر ررا لحً رراعة الٗه ررغ اإلااصً ر رت والت رري ػوصجر رره
بإؾرالُب الغاخرت الخ٨ىىلىحُرت فرري قر٩ل الُرائغاث والؿررُاعاث وألاحهرؼة واإلاٗرضاث ول٨نهررا
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ؾلبخه ؤٚلى ماًمل ٪وَى الاؾخ٣غاع الىٟس ي والكٗىع باألمً وألامان والاَمئىان والغاخرت
والؿُ٨ىت وخغمخه مً الُ٣م الغوخُت التي ٧اهذ جدٟرٔ ٖلرى ؤلاوؿران خُاجره وججٗرل لهرا
مٗنرى ومٛرؼي وٞائرضة وعؾررالت وَرضٞا وؤنربذ ؤلاوؿرران ٌٗرِل فري ْررالم خالر ٪فري ٞى ر ى
٧ىهُت ال ٌٗغ ٝلىٟؿه م٩اها في زًم َضا ال٩ىن اإلاخالَم ألامىاج وٍ ٠٣ؤلاوؿان٢ ،لُل
ؤلاًمان حٗه ٠به الغٍاح وألاٖانحر ،ؤما في ْل خًاعجىا ؤلاؾالمُت ٞةن الغئي واضحت
والهر ر ر ر ر ر ر ر ر ررض ٝمر ر ر ر ر ر ر ر ر ررً الحُر ر ر ر ر ر ر ر ر رراة مٗر ر ر ر ر ر ر ر ر ررغو ٝوواضر ر ر ر ر ر ر ر ر ررح وَر ر ر ر ر ر ر ر ر ررى ٖب ر ر ر ر ر ر ر ر ر راصة هللا حٗ ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررالى
(الِٗؿىي،7118،م.) 81وٖلُه ؾِخم جىاو ٫في الٗىانغ اإلاىالُت ؤَمُت اإلاسجض باٖخباعٍ
ماؾؿت صًيُت احخماُٖت في اؾخ٣غاع اإلاجخم٘ بهٟت ٖامت وألاؾغة بهٟت زانت.
.5ماهُة املسجذ:
8.1ملحة حول أهمُة جشُِذ املصاجذ:
و٢ض ؾعى ؤلاؾالم بلى جد ٤ُ٣الخىمُت مً زالٖ ٫ضة مجاالث ومُاصًً ،ومً
َظٍ اإلاُاصًً اإلاؿاحض.وال عجب في َظا بطا ٖغٞىا ٌّ
حعجل الىبي  -نلى هللا ٖلُه وؾلم -
في بىاء مسجض ٢باء ٦إو ٫مسجض في ؤلاؾالم ،خا٢ ٫ضومه  -نلى هللا ٖلُه وؾلم -
ً
مهاحغا مً م٨ت بلى اإلاضًىت ،وطل٢ ٪بل ؤن ًضزلها وَؿخ٣غ ٞيها.زم ٢ام ببىاء اإلاسجض
الىبىي ٖىض مبر ٥ها٢خه ،و٧ان اإلاىي٘ ٢بل طل ٪ؤعيا لبني الىجاع ...زم خث اإلاؿلمحن
ٖلى بىاء اإلاؿاحض وب٦ثاعَا ،لدؿهُل اإلاهمت اإلاىىَت بها ٣ٞا(:٫مً بنى هلل مسجضا ًبخغي
به وحه هللا ،بنى هللا له بِخا في الجىت) مخٖ ٤ٟلُه.
وفي يىء َظٍ الخىحيهاث ؤ٢بل اإلاؿلمىن ر عحاال ووؿاء ،خ٩ىماث وؤٞغاصار ٖلى بىاء
اإلاؿاحض ووٟ٢ها ،خُث ال هجض مضًىت ؤو ٢غٍت ٞيها مؿلمىن ،بال وَؿاعٖىن في بىاء
اإلاؿاحض ؤوال....
و٢ض عنض اإلاؿلمىن لهظٍ اإلاؿاحض ألامىا ٫ال٨ثحرة ،لخىٖ ٤ٟلى اخخُاحاتها
اإلاخٗضصةٖ :لى ؤئمتها ،وزُبائها ،ووٖاْها ،ومىْٟيها ،ولىاػم ها مً ٞغف وبياءة وجغمُم
وعٖاًت ،.....و٧ان الهض ٝمً جل ٪الجهىص اإلابظولت بٖضاص اإلاسجض لُ٣ىم بىُْٟخه
الخىمىٍت الكاملت في اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي.ألن اإلاسجض في ؤلاؾالم لِـ م٩اها للٗباصة
ٞدؿب ،بل بن له بلى حاهب طل ٪صوعا بال ٜألاَمُت في الخيكئت الث٣اُٞت وال٨ٟغٍت
والٗلمُت ،بياٞت بلى ٧ىهه مهضع بقٗإ جغبىي واحخماعي وا٢خهاصي وٖملي....وَظا
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الضوع للمسجض ًخٗايض م٘ صوع ألاؾغة واإلاضعؾت واإلااؾؿاث ألازغي التي حؿهم في بىاء
اإلاجخم٘ وجىمُخه.....
مً اإلاسجض حك٘ الث٣اٞت ؤلاؾالمُت ألانُلت ،ومىه ًيبٗث الىعي الضًني ،وُٞه
ٌٗغ ٝالحال ٫والحغام ،وبسانت م٘ ٦ثرة وؾائل ؤلاٖالم اإلاًللت .في اإلاسجض حٗغٝ
ًٞائل ؤلاؾالم وآصابه وؤخ٩امه ،وٍجض اإلاؿلم ال٣ضوة الحؿىت ،وٍدا٧ي الهالححن
ألابغاع ،وٍخٗلم يبِ الىٟـ ،والهبر ٖلى الكضائض ،والخدلي باألماهت والٟٗت ،وُٞه
ًخٗغٖ ٝلى حٗالُم ؤلاؾالم وخثه ٖلى الٗلم الىا ،٘ٞوصٖىجه بلى الٗمل الجاص الظي ًىٟ٘
ناخبه وٍغج٣ي بمجخمٗه.
في اإلاسجض ًخٗلم اإلاؿلم جدمل اإلاؿاولُت بٗؼم وعحىلت ،ومىه ًخل٣ى ُ٢م
الىٓاٞت وآزاعَا ؤلاًجابُت في ٢ىة ألاٞغاص واإلاجخم٘ وً٢ائها ٖلى ألامغاى والٗضوي٦....ما
جخم الضٖىة بلى عوح الجماٖت والخأل ٠بحن اإلاؿلمحن ،وُٞه ًخٗلم اإلاغء الاهًباٍ
والهضوء والتزام الٗمل الجماعي ،مً زال ٫ا٢خضائه باإلمام والتزامه بهالة الجماٖت....
ول٣ض ؤهاٍ ؤلاؾالم باإلاسجض صوعا ؤ٦بر مما ؤلٟه الىاؽ في ٖهىعَم اإلاخإزغة،
ومً طل ٪حًُٗض الغوابِ الاحخماُٖت بحن الجحران وألاصحاب وؤَل الحي والالتزام
بالُ٣م الاحخماُٖت وؤلاوؿاهُت....
وٖلُه بن اإلاسجض ًسخل ًٖ ٠بُ٣ت اإلااؾؿاث ،ألهه ًىمي ٨ٞغ ٢انضٍ بما
ٌؿمٗه مً مدايغاث وهضواث وٖلىم ومٗاع ٝصون ؤن ٌكترٍ لظل ٪ؾً مُٗىت ؤو
مغخلت صعاؾُت مدضصةٞ ،هى ال ًسلى مً مٗغٞت مخجضصة وحٗلُم مؿخمغ ،وَظا ما ًىاصي
به الُىم ٦ثحر مً عحا ٫التربُت والخٗلُم ،وَٗخبروهه ؤمغا الػما ومهما في جُىٍغ اإلاجخمٗاث
وع٢يها واػصَاعَا....و٦م ّ
زغحذ اإلاؿاحض ؤلاؾالمُت واإلاضاعؽ اإلالح٣ت بها مً ٖلماء ؤٞظاط
ؾُٗذ ؤؾمائَم في ؾماء اإلاٗغٞت ؤلاوؿاهُت صعاؾت وبدثا وجإلُٟا وببضاٖا ،في ٧اٞت
الٗلىم والٟىىن والث٣اٞاث والحًاعاث؟ وؤًًا ٦م اهخ ٟ٘مً اإلاؿاحض ؤٖضاص ٦ثحرة مً
الىابٛحن والىابهحن الظًً ناعوا ُٞما بٗض ٢اصة اإلاجخمٗاث في الؿُاؾت وال٨ٟغ والازترإ
وؤلابضإ ؤلاوؿاوي ....و٦م خملت اهُل٣ذ مً اإلاؿاحض في البلضان ؤلاؾالمُت ج٣اوم
الاؾخٗماع اإلادخل ،وجُالبه بالحغٍت والاؾخ٣ال ٫والجالء ًٖ ألاوَان....؟
ً
بن الهىع والحاالث الؿاب ٤ط٦غَا ؤؾهمذ بؾهاما خُ٣ُ٣ا في الخىمُت
الكاملت ،بما ٧ان ًنهله الىاؽ في اإلاؿاحض مً ًٞائل وُ٢م وآصاب ووكاَاث ٨ٞغٍت
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وٖلمُت وٖملُت جغج٣ي بدُاتهم وصحته مًٞ ،ال ًٖ مٗاعٞهم وؾلى٦هم ،وجد ٤٣لهم
مؼٍضا مً الغاخت والؿٗاصة والُمإهِىت ( .)http://midad.com/article/213637
 7.1وظائف املسجذ باليصبة للمجحمع:
ً٣ىم اإلاسجض بالٗضًض مً الىْائ،٠هظ٦غ مً بُنها ماًلي:
ُ٢ امها بمهمت جٟؿحر الىهىم الضًيُت وحٗالُمها وقغخها بحن ؤجبإ الضًً
ومٗخىُ٣ه.
 ؤصاء الهلىاث والُ٣ىؽ الجماُٖت في ؤما ً٦الٗباصة اإلاسخلٟت ٦كٗحرة جىخض
بحن اإلاؿلمحن ،وجاصي بلى الخماؾ ٪والخًامً الاحخماعي بُنهم.
 الضٖىة بلى الخمؿ ٪بأصاب الضًً بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ باٖخباع الضًً ؤصاة عئِؿُت
مً ؤصاوث الًبِ الاحخماعي في اإلاجخم٘.
ً اصي الضًً صوعا ٚاًت في ألاَمُت ُٞما ًخٗل ٤بالخماؾ ٪والخًامً
الاحخماعي،و٦ظا الخ٩اٞل الاحخماعي بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘.
 صوع خ ٟٔال٣غءان ال٨غٍم ،ومضاعؾه اإلاىدكغة في الغٍ ٠واإلاضن خُث حؿهم في
جد ُٟٔال٣غءان لضي الىاقئت وب٦ؿابهم الُ٣م الضًيُت وحٗغٍٟهم بسال٣هم،
و٧ان اإلاسجض م ىخضي ًلخ٣ي ُٞه حمُ٘ ؤٞغاص َظٍ ال٣بائل التي ٧اهذ حِٗل ٢بل
ؤلاؾالم ٢بائل مخىابظة ومدكاخىت ،وٖلُه ًم ً٨ال٣ى:٫بإن اإلاسجض ؤو٫
ماؾؿت احخماُٖت ؤبخ٨غَا ؤلاؾالم لخ٩ىن بِخا هلل وللمؿلمحن ًدكاوعون ُٞه
ؤمىع صًنهم وصهُاَم٦ ،ما ٌٗخبر ؤًًا بِخا للخجاعة والً٣اء والٗلم واإلاٗغٞت.
٦ ما ًماعؽ صوعا في حكُ٨ل الصخهُت ؤلاوؿاهُت اإلاامىت اإلاخ٩املت مً خُث
الخىحُه وؤلاعقاص في مجا ٫الضًً والضهُا مٗا.
 جضعٍب اإلاؿلمحن ٖلى الخٗاون والٗمل الجماعي الظي َى ؤؾاؽ بىاء
اإلاجخم٘،وجضُٖم ُ٦اهه وٍبهغ اإلاؿلمحن بإَمُت الىخضة ؤلاؾالمُت ال ؾُما في
مىؾم الحج وػٍاعة الحغمحن الكغٍٟحن.
ومً ألامثلت ًٖ ججؿُض َاجه ألاصواع ٚىُت في ؤعى الىا ٘٢اإلادلي وؤلا٢لُمي مثل
ما ٢ام به ٧ل مً:
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 املسجذ الجامع :الظي قُضٍ “ؤبى حٟٗغ” بجىاع ال٣بت الخًغة وؤٖاص بىائٍ
“الغقُض” الظي لٗب صوعا– باعػا في بزغاء الث٣اٞت واإلاٗغٞت ؤلاؾالمُت.
 جامع الزٍحوهة :لٗب ؤًًا صوعا َاما في وكغ الٗلم واإلاٗغٞت الضًيُت.
وٖلُه ًخطح لىا ؤن اإلاؿاحض والجىام٘ في الٗالم ؤلاؾالمي لٗبذ وُْٟت خُىٍت
في وكغ حٗالُم الضًً ؤلاؾالمي ون٣ل م٣ىماث الصخهُت ؤلاؾالمُت مً (صًً ولٛت
وٖاصاث وج٣الُض…) ،والاَخمام بخضعَـ ٧ل الٗلىم ال ؾُما (الىدى وال٣ٟه والخٟؿحر) التي
جغجبِ بالضًً ؤلاؾالمي لخد ٤٣وخضة ٨ٞغٍت وصًيُت في عبىٕ الٗالم ؤلاؾالمي؛ وبهاجه
ألاؾالُب والىؾائل التي جىٞغَا اإلااؾؿت الضًيُت حٗمل ٖلى جغؾُش ُ٢مىا ألازالُ٢ت في
ألاطَان وخماًت وو٢اًت قبابىا ال ؾُما اإلاغاَ ٤مىه٦ ،ما ًم٨نها ؤن حٗؼػ عوح اإلاىاَىت
الحُ٣ُ٣ت لضًه ختى ج٩ىن في طاث الٟغص الىالء والاهخماء للىًَ و٨ٞغة الدؿامذ م٘
آلازغ 7188/10/ 1( .الؿاٖت)https://thakafamag.com/?p=2106 87:01
 3.5أهمُة املسجذ ودوره في حُاة الفزد واملجحمع:
للمسجض ؤَمُت بالٛت في خُاة الٟغص ٞهى ٌٗمل ٖلى جغبُت الٟغص جغبُت عوخُت
وؤزالُ٢ت ٞبمجغص صزى ٫الٟغص بلى اإلاسجض ؾِكٗغ بالخكىٕ والُمإهِىت ٞظل ٪ؾحربُه
جغبُت عوخُت ال ٌكٗغَا ألاٞغاص الظًً ال ًضزلىن اإلاؿاحض .وؤما ؤزالُ٢ا ّ
ٞةهه ٖىض صزى٫
الٟغص اإلاؿلم بلى اإلاسجض ؾِخجغص مما ًمل٨ه في خُاجه بل ؾُ٩ىن بحن ًضي الخال.٤
(.(http://mawdoo3.com
وؤًًا اصواع اإلاسجض لِؿذ مدهىعة ٖلى ألامىع الٗباصًر ر ررت  ،ِ٣ٞمً ؤمىع
الهالة والهىم وٚحرَر ررا ،بل ٧ان اإلاسجض م٣ر ررغ الح٩ىمت بمهُلحىا الحضًث ،مى ر رره
جىُل ٤الجُىف وَى مغ٦ؼ ٖؿ٨غي وُٞر رره جىا٢ل ألامىع الاحخماُٖر ررت والؿُاؾُر ررت
باإلياٞت لألمىع الٗباصًت بل ؤن اإلاؿائل الؿُاؾُت ؤ٦ثر مً الضًيُت ٧ل ش يء ٧ان ًىُل٤
مً اإلاسجض بطا للمسجض ؤصواع مخٗضصة هخُغ ١لبًٗها ٧الخالي:
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 الذور الاجحماعي:ٌٗخبرر اإلاسرجض طو صوع ؤؾاؾ ر رري فري جماؾرر ٪اإلاجخمر٘ وج٣ىٍر ر ررت الرغوابِ الاحخماُٖ ر ر ررت
ُٞه ،إلاا ُٞر رره مً احخمإ اإلاامىحن في نالة الجماٖت ًىمُا زالر مغاث ،وإلاا ٌٗلم  ُٞر رره مً
آلاصاب ؤلاؾالمُت مً  ُُٟ٦ر ررت الخٗامل م٘ الجر ر رراع والبائ ر رر٘ والخىبُر رره ٖلى خ٣ى٧ ١ل ٞغص مً
اإلاجخم ر ر ر رر٘ م ر ر ر ررً ؤب ؤو اب ر ر ر ررً ؤو ح ر ر ر رراع ؤو ٢غٍر ر ر ر ررب وم ر ر ر ررا ق ر ر ر ررابه م ر ر ر ررً َر ر ر ر ررظٍ ألام ر ر ر ررىع.
( (https://aafaqcenter.com/index.php/post/2142
 أ ًضا ٌعمل املسجذ على وشز الوحذة وعذم الحفزٍق بين أفزاد املجحمع:ٞاإلاسجض للجمُ٘ ٞال ًٟغ ١بحن ؤبٌُ وؤؾمغ ،وبحن ٚني و٣ٞحر ،وبحن مخٗلم وٚحر
مخٗلمٞ ،اإلاسجض ًجٗل ؤٞغاص اإلاجخم٘ ٧لهم ؾىاؾُت ال ًخٗضي ٞغص ٖلى خٞ ٤غص آزغ،
وَظا ما ّ
ٌؿمى آلان بد٣ى ١ؤلاوؿان.
 ثزبُة املجحمع على الشورى:ٞاإلاسجض م٩ان للدكاوع في ألامىع الضًيُت وبُٖاء الغؤي ألاصحٞ ،ظلً ٪جٗل
اإلاجخم٘ مدكاوعا ومخ٣اعبا في ما بحن ؤٞغاصٍ.
 القضاء على الفقز:ٟٞي اإلاسجض ؾِخٗغ ٝالٛني ٖل ر ررى ال٣ٟحر وٍ٣ضم لر رره اإلاؿاٖضة اإلااصًر ررت،ؤو ًٖ َغٍ٤
نىاصً ٤الؼ ٦ر رراة اإلاىحىص في اإلاؿاحض الظي ًظَب ماله ل٣ٟغاء اإلاجخم٘.
 وكذا وشز املعزفة والعلم بين أفزاد املجحمع:ٞاإلاسجض مىبر لُغح اإلاىايُ٘ الٗلمُت الحُاجُت بجاهب اإلاىايُ٘ الضًيُتُٞ ،يخج
مجخم٘ مخٗلم ومث( http://mawdoo3.com( .٠٣
 الذور الحبلُغيي:ُ
جمل مؿاحضهاٞ ،اإلاسجض ٌٗخبر مىبرا للٗلم
ان َظا الضوع واضح ومكهىص ٞر رري م ِ
والخٗلُم ومً ؤعاص الهضاًت ٖلُه بالترصص ٖلى اإلاسجض و٦ظا مً ؤعاص الخىبت ٞباب هللا
مٟخىح وبُىجه مٗمىعةٞ،اإلاسجر ررض َى ججؿُض للغخمت ؤلالهُ ررت ٖلى اإلاامىحن ،و٢ض ؤ٦ض
ؤلاؾالم ٖلى حاهب الخٗلُر ررم والخٗلر ر ر ر ررم في اإلاسجر ررض.
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 الذور الصُاس ي:باليؿبت بلى َظا الضوع ٞغؾى ٫هللا ٧ان ٌؿخسضم اإلاسجض ٦م٣غ للح٩ىمت ُٞه ٌٗض
الجُىف ومً زالله جضاع قاون اإلاؿلمحن وُٞه الً٣اء ٞ ،لم ً٣خهغ صوع اإلاسجض ٖلرى
الحر ر ر ررال ٫والح ر ر ر ررغام بر ر ر ررل صوعٍ ؤوؾ ر ر ر رر٘ م ر ر ر ررً َر ر ر ررظٍ ال ر ر ر ررضائغة ٦مر ر ر ررا هىَى ر ر ر ررا ؾ ر ر ر رراب٣ا.
( )https://aafaqcenter.com/index.php/post/2142
 .6دور املسجذ في ثوعُة ألاشزة:
بن ٖملت الخىُٖت التي ً٣ىم بها اإلاسجض ًيبغي ؤن جاؾـ ٖلى ؤؾاؽ مٗغفي
ووحضاوي وجُبُ٣ي ٠ًٗٞ،ؤلاًمان وٖضم مماعؾت الكٗائغ الضًيُت وحكىَل اإلاٟاَُم
ا لضًيُتً ،اصي بلى ايُغاب الٟغص ،وبالخالي اوٗضام ألامً الىٟس ي ،وؤلاًمان باهلل
والاٖخماص ٖلُه م٘ جؼُ٦ت الىٟـ باألٖما ٫الهالحتَ ،ى اإلاىنل بلى الؿُ٨ىت والُمإهِىت
وألامً.وهظ٦غ مً بحن ألاصواع التي ً٣ىم بها اإلاسجض مً احل بىاء ؤؾغة مؿخ٣غة وآمىت
ماًلي:
ٚ غؽ الُ٣م ؤلاؾالمُت ٨ٞغا وؾلى٧ا في هٟىؽ الىالضًً وألاَٟا.٫
 جدبِب اإلاسجض بلى هٟىؽ ألاَٟا.٫






حٗمُ ٤مٟهىم وُ٢مت الغخمت ،وُ٢مت الغ ٤ٞوالٗض ،٫في هٟىؽ الىالضًً.
جىحُه ألاؾغة هدى الاَخمام بخلبُت الحاحاث اإلاسخلٟت لألَٟاٖ ٫لى هدى
مخىاػن.
ج٣ضًم هماطج للصخهُت اإلاؿلمت وألاؾغة اإلاؿلمت اإلاؿخ٣غة.
جىاو ٫اإلاك٨الث ألاؾغٍت التي تهضص ؤمً ألاَٟا.٫
الخىُٖت بُغ ١خل اإلاك٨الث التي حٗى ١جد ٤ُ٣الاؾخ٣غاع ألاؾغي.

 بقاٖت ز٣اٞت الحىاع صازل ألاؾغة وُُٟ٦ت مماعؾتها بك٩ل ٖملي.
وٍىبثق عً ألاهذاف العامة التي ًحققها املسجذ ،أهذاف فزعُة ًمكً
عزضها على الىحو الحالي:
 8.6أهذاف معزفُة:
 الخٗغٍ ٠بإؾـ الؼواج الىاجح ال٣ائم ٖلى الضًً والخ٩اٞا.
 الخٗغٖ ٝلى ألاصواع ألاؾغٍت اإلاىىَت بالؼوج والؼوحت وألابىاء.
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 الخٗغٖ ٝلى ؾبل جغبُت ألاَٟا ٫في ْل الث٣اٞت ؤلاؾالمُت.
 الخٗغٖ ٝلى َغ ١جلبُت وبقبإ خاحاث ألاَٟا ٫بك٩ل مخىاػن.
 الخىُٖت بإَمُت الغ ٤ٞباألبىاء ٖىض خضور ؤزُاء.
 الخىُٖت بإَمُت مكاع٦ت ألاَٟا ٫في التروٍذ واللٗب.
 الخٗغٖ ٝلى ٢ضعاث واَخماماث ألابىاء وحىاهب ال٣ىة والخمحز والٗمل
ٖلى جىمُتها.
 الخٗغٖ ٝلى ؾبل مىاحهت اإلاك٨الث ألاؾغٍت وَغ ١الٗمل ٖلى جالفي
خضوثها.
 2.6ألاهذاف الوجذاهُة:
 جىمُت الكٗىع باالهخماء لألؾغة واإلاسجض في هٟىؽ حمُ٘ ؤٞغاص ألاؾغة.
 ج٣ضًغ مؿئىلُت جغبُت ألابىاء والٗمل ٖلى الُ٣ام بها ٖلى الىحه ألامثل.
 بصعا ٥زُىعة بَما ٫مكاٖغ ألاَٟا ٫والدؿُٟه مً ٢ضعَا.
 ؤن ً٣ضع ألابىاء حهىص الىالضًً مٗهم وجىمُت مكاٖغ البر وؤلاخؿان بليهم.
 جىمُت الكٗىع بإَمُت الك٨غ ٖلى وٗم هللا.
 3.6ألاهذاف الصلوكُة:
 اؾخسضام اإلاىاؾباث الضًيُت في جىحُه ألاَٟا ٫هدى ؤلاجُان بإٖما ٫مغٚىبت.
 حٗىٍض ألاَٟاٖ ٫لى ب٢امت الهالة وبلحا٢هم بدل٣اث خ ٟٔال٣غآن.
 ج٣ىٍت بعاصة ألاَٟا ٫بالخٗىص ٖلى الهىم.
 مىذ ألاَٟا ٫خغٍت الخٗبحر ًٖ الغؤي.
 حٗىٍض ألاَٟاٖ ٫لى َلب ال٨ما ٫وبخؿان الٗمل.
 حصجُ٘ ألاَٟاٖ ٫لى جد ٤ُ٣مبضؤ الخ٩اٞل الاحخماعي بك٩ل ٖملي.
 اؾدثماععٚبت ألاَٟا ٫في الاؾخ٣ال ٫وجإُ٦ض الظاث بخ٩لُٟهم ببٌٗ ألاٖما.٫
 حٗىٍر ر ر ر ررض ألاَ ٟر ر ر ر رراٖ ٫ل ر ر ر ر ررى اخت ر ر ر ر رررام مر ر ر ر ررً ً ٣ر ر ر ر ررضم له ر ر ر ر ررم الىص ر ر ر ر ررح وؤلاعق ر ر ر ر رراص.
(الكغٍني)http://montdatarbawy.com/show/123116 ،7186،
وفي ٖهغ الٗىإلات ًجب الغحىٕ بلى الضوع ؤلانالحي للمسجض مً زال٫
اؾترحإ عواصٍ الؾخٗاصة صوع اإلاسجض ؤلانالحي الظي ً٩ىن صوعا قامال لألوكُت
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والٟٗالُاث الٗباصًت والاحخماُٖت٦ ،ما ؤن ج٣ىٍت صوع اإلاسجض ًاصي بلى ؤن ج٩ىن ألاؾغة
مخماؾ٨ت و٢ىٍت م٘ جماؾ ٪ؤٞغاصَا مً زال ٫خملهم لغوح الجماٖت ،وٍ٣ى ٫الض٦خىع
عبذ الغني ٖبىص بلى ؤن اإلاسجض ٌٗض ؤٖٓم ماؾؿت جغبىٍت خُث ٌٗمل ٖلى ٚغؽ الُ٣م
والًٟائل التربىٍت بحن ٧ل ؤٞغاص ألاؾغة وفي ٧ل مسخل ٠اإلاغاخل الٗمغٍت ،بط هجض الُٟل
ًد ٟٔال٣غآن في اإلاسجض وٍهُدبه والضٍ ؤو حضٍ بلى الهالة ،واإلاغؤة وػوحها ًظَبان
بلى الهالة وؾمإ صعوؽ الٗلم والٛالبُت الٗٓمى ًظَبىن ًىم الجمٗت ،وفي الى٢ذ
الحالي هدً بداحت ماؾت بلى ٖىصة صوع اإلاسجض زانت بٗض ا هاصث ًٞائُاث الجيـ
والترُٞه ٚحر ألازالقي ،الظي اهدكغ جدذ مٟاَُم الٗىإلات بلى جدىٍل الكباب بلى ٖىانغ
ٚحر ٗٞالت في اإلاجخم٘ وَمهم الىخُض بعياء عٚباتهم.
٦ما ًًُ ٠الض٦خىع ٖبىص بإهىا في خاحت ماؾت لخُىٍغ ؤصاء اإلاؿاحض مً احل
اؾخنهاى الهمم وج٣ىٍت الٗؼائم في و٢ذ اؾخُاٖذ ُٞه وؾائل ؤلاٖالم الٛغبُت ٚغؽ
ؤلاخباٍ والُإؽ وؤلاباخُت في هٟىؽ ألامت ونىعث للكباب اإلاؿلمحن ٖالت ٖلى الحًاعة
ؤلاؾالمُت مما حٗل الكباب ٌكٗغون بالضوهُت والًٗ ٠ختى ؤنبدىا ًهابىن
باال٦خئاب ٧لما قاَضوا وكغة ألازباع.
وَىا ًإحي صوع اإلاسجض في جىيُذ ع ٌٞؤلاؾالم للُإؽ وال٣ىىٍ مً عخمت هللا
حٗالى واهه البض ألازظ مً ألاؾباب ،وَظا الخدى ٫لً ً٩ىن بحن ًىم ولُلت وبهما ٌؿخٛغ١
و٢خا َىٍال،وَىا ال بض مً ؤن ً٩ىن لضي ؤمام اإلاسجض وعي جغبىي ُٗٞغى ٖلى الكباب
الؿحرة الىبىٍت و ٠ُ٦الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم وَى ٞغص واخض ؤن ً٩ىن امت وٍ٣هغ
الهٗاب وٍخٛلب ٖلى نىى ٝؤلاًظاء الىٟس ي البضوي(Hors con…project.org).
 .7خاثمة:
مما ؾبً ٤خطح ؤن للمؿاحض مً زال ٫الخُاب الضًني ًلٗب صوعا مهما في
الحٟاّ ٖلى م٣ىماث الصخهُت والهىٍت الىَىُت والػالذ لحض آلان ،وختى ً٨خمل الضوع
اإلاىاٍ بالخُاب الضًني في اإلاسجض وحب ؤن ً٩ىن بالخىاػي م٘ صوع باقي اإلااؾؿاث
الضًيُت و الاحخماُٖت ألازغي مً احل جىحُه وجغقُض ؾلى ٥الٟغص واإلاجخم٘ في ْل
الخدضًاث التي ٌٗغٞها واٗ٢ىا الُىم .وٖلى ٖاج ٤ألائمت والخُباء ج ٘٣مؿاولُت جُٟٗل
طل ،٪مً خُث ازخُاع اإلاىيىٖاث اإلاخىا٣ٞت م٘ اإلاىاؾباث الؼماهُت واإلا٩اهُت والخٗاون م٘
عواص اإلاؿاحض واإلاهلحن إلًجاص حى مً ألالٟت الاحخماُٖت والخٗاع ٝالضائم ال٨غٍم .وال
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ق ٪ؤن َظا ًخىا ٤ٞوٍلخ٣ي م٘ الضٖىاث اإلاخ٨غعة الهاصعة ًٖ ؤلاصاعاث اإلاؿاولت ًٖ
اإلاؿاحض ،واإلاخًمىت الٗمل ٖلى جُٟٗل صوع اإلاؿاحض في اإلاجخم٘ لدؿهم في وكغ مؼٍض مً
الىعي والغقي الاحخماعي اإلاخ٩امل.
قائمة املزاجع:
ؤوال :املؤلفات:
 .8قٗبان ٞغج ،)7118(،الاجهاالث ؤلاصاعٍتٖ ،8ٍ ،مان ،صاع ؤؾامت ،ألاعصن.
 .7نر ر ر ر ر ر ر ررلح اله ر ر ر ر ر ر ر ررالح،) 8888(،الك ر ر ر ر ر ر ر ررامل ٢ر ر ر ر ر ر ر ررامىؽ مه ر ر ر ر ر ر ر ررُلحاث الٗل ر ر ر ر ر ر ر ررىم
الاحخماُٖت،8ٍ،الغٍاى ،اإلامل٨رت الٗغبُرت الؿرٗىصًت،صاع ٖرالم ال٨خرب للُباٖرت
واليكغ والخىػَ٘.
 .0الِٗؿىي ٖبض الغخمان ،ؾُ٩ىلىحُت الُٟىلت واإلاغاَ٣تٖ،مان ألاعصن ،صاع
ؤؾامت لليكغ والخىػَ٘.7118 ،
 .4مدمىص الىاقَ ٠ضي،) 7188(،ألاؾغة وجغبُت الُٟلٖ،7ٍ ،مان ،ألاعصن ،صاع
اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘ والُباٖت.
 .1مٗخىٞ ١غٍضعٍ،) 8888(،٪معجم الٗلىم الاحخماُٖت(،بحروث ،لبىان،ؤ٧اصًمُا.،
 .6ههاع ٦غَؿخحن،)8880(،مىا ٠٢ألاؾغة الٗغبُت مً ايُغاب الُٟل،8ٍ،
لبىانَ ،غابلـ.
 .1الهاقمي ٖبض الحمُض ،)8811(،اإلاغقض في ٖلم الىٟـ الاحخماعي،الجؼائغ،
صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت.
ثاهُا :املقاالت:
 .1مؿلم ؾالم الىَُبي،) 7181(،الضوع التربىي للمسجض في ٚغؽ ُ٢م
اإلاىاَىت،مجلت ٧لُت الكغَٗت والضعاؾاث ؤلاؾالمُت هه ٠ؾىىٍت ،اإلاجلض
،04الٗضص.8
 .8بً جغ٧ي ؤؾماء،) 7181(،ألاؾغة بحن الدكغَ٘ ؤلاؾالمي وال٨ٟغ الىيعي،مجلت
اإلاجخم٘ والغٍايت ،مجلت صولُت مد٨مت ؾضاؾُت،اإلاجلض ،8الٗضص.7
ثالثا:املذاخالت:
 .81ؾٗض الضًً بىَباٖ، ٫بض الح ُٟٔمٗىقت:الٗى ٠ألاؾغي اإلاىحه يض
الُٟل،اإلالخ٣ى الىَني الثاوي خى ٫الاجها ٫وحىصة الحُاة ألاؾغٍت ٢،ؿم
255

وردة بزوَض ،هجاة شاس ي هادف ،الهاوي عاشور

الٗلىم الاحخماُٖت٧،لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماُٖت ،حامٗت ٢انضي مغباح
وع٢لت 18/16،اٞغٍل ،7180م( pdf).7
 .88ؾلُان مؿٟغ مباع ٥الهاٖضي الحغبي ،)ٌ8401 (،ؤولىٍاث اإلاك٨الث ألاؾغٍت
اإلاٗانغة الؿٗىصًت ،اإلالخ٣ى الؿاب٘ ،لجمُٗاث الؼواج وعٖاًت ألاؾغة باإلامل٨ت
الٗغبُت الؿٗىصًت،اإلاغ٦ؼ الضولي لألبدار والضعاؾاث.
رابعا :مواقع الاهترهِت:
بخاعٍش12- https://www.addustour.com/articles/166534-%/ 7178/18/81 :
بخاعٍش13-http://midad.com/article/213637/%D8%AF%D9%88 7178/18/81 :
بخاعٍش14- https://thakafamag.com/?p=2106 7178/11/88 :
بخاعٍش15 - https://aafaqcenter.com/index.php/post/2142 : 7178/11/78:
بخاعٍش16- http://mawdoo3.com 7178/18/81 :
 - 81الكرغبُنيٚ،اصة خمرؼة 86،ؾربخمبر، ،) 7186(،صوع اإلاسرجض فري جىُٖرت ألاؾرغة بإَمُررت
ألامر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررً الىٟسر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ي لألَ ٟر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا ، ،٫ه٣ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررال ٖ ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررً اإلاى ٢ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر٘:
 http://montdatarbawy.com/show/123116بخاعٍش7178/11/81:
بخاعٍش18. Hors con…project.org7178/81/18 :
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