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  :ملخص  

يف ضوء متغريات العصر املتسارعة، برزت احلاجة إىل االهتمام مبصادر تنمية املواطنة      
ميدانياً ويظهر املسجد  وقيمها، لغرس مواطنة حقيقية وابلتايل الوقاية من سلبية العوملة ونتائجها.

أحد أبرز مصادر التأثري يف اجتاهات اجملتمع وميوله، وابلتايل هدفت الدراسة إىل استنتاج الدور 
الرتبوي للمسجد يف غرس قيم املواطنة، ويتفرع من هذا اهلدف: حتديد مفهوم املواطنة، وأبرز 

 يم املواطنة.قيمها، مث حتديد مصادر غرسها، بعد ذلك تفصيل الدور الرتبوي للمسجد يف غرس ق
ويف ضوء النتائج قدمت الدراسة جمموعة من التوصيات اإلجرائية اليت من شأهنا العمل على 

 غرس حقيقي لقيم املواطنة من خالل املسجد. 
املواطنة، قيم املواطنة، مصادر غرس املواطنة، املسجد، الدور الرتبوي  الكلمات املفتاحية:

 للمسجد.
Abstract   :  

       In the light of the rapid contemporary changes, there was a need to pay 

attention to the sources of developing citizenship and its values, to implant a 

genuine citizenship and therefore preventing negative sides of globalization 

and its consequences . Here comes the masjid “mosque” as one of the most 

prominent sources of influence in the attitudes and inclinations of society. 

Thus, this study aims at driving the educational role of the mosque in fostering 

the values of citizenship. From this aim branch the following objectives: 

defining the concept of citizenship, and its most prominent values, identifying 

its sources, explaining in details the educational role of the mosque in the 

implantation of the values of citizenship .  In light of the results, the study 

provided a set of procedural recommendations that will work on a real 

implanting of the values of citizenship through the mosque. 

Keywords: Citizenship, Values of citizenship, Sources for fostering 

citizenship, mosque, the educational role of the mosque.  
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 :مقدمة  

 ن كل فرد ابجملتمع بح  أ ن يعي  ألمن مسلمات أي جمتمع بشري تنوع والءات أفراده،     
حنو  وايسع أ ن مجيع أطياف اجملتمع من هنا ينبغي على، وفق رؤيته اخلاصة للحياةأبفضل مستوى 

 اخلاصة.  الفردية إجياد قضية تذوب حتتها كل الوالءات، دو ن أ ن تلغى والءاهتا

يعد موضوع املواطنة من املوضوعات اليت تفرض نفسها بقوة على ساحة االهتمام،  من هنا
 خاصة عند معاجلة ابعاد التنمية البشرية، يف ضوء املتغريات املتسارعة يف الزمن املعاصر.

وقد برزت احلاجة إىل االهتمام مبنابع تنمية املواطنة ومصادر غرسها يف ضوء متغريات العصر 
 ية ضد سلبية العوملة ونتائجها.املتسارعة كوقا

يظهر ميدانيًا أ ن املسجد هو أحد أبرز مصادر غرس قيم املواطنة يف اجملتمع اإلسالمي وله 
دور عظيم يف تنمية اجملتمع عامة، وغرس املواطنة خاصة، وقد شكل املسجد ماضيا وحاضراً 

واحدة، كما أنه منبعا ومصدرا لكل خري، بل إ ن املسجد ميدا ن تعليم وتطبيق يف حلظة 
ميدا ن تعلم حيث يتعلم املسلم فيه كيف بحرتم شعور اآلخرين وكيف ينضبط يف الصف مع 
املصلني، كما أ ن اهتمامه ابلصالة إطالع له على أحوال إخوانه املسلمني ابإلضافة إىل أمور 
وي دينه وأخالقياته إىل غري ذلك من جوان  حياته، من هنا جاء الباحث ليجلي الدور الرتب

 للمسجد يف غرس قيم املواطنة.
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 مشكلة الدراسة وأسئلتها 
تتحدد مشكلة الدراسة يف حماولة اإلجابة عن التساؤل الرئيس اآليت: ما الدور الرتبوي     

وتتطل  اإلجابة عن هذا التساؤل، اإلجابة عن األسئلة الفرعية ، للمسجد يف غرس قيم املواطنة؟
 التالية:
 املواطنة؟ما مفهوم  -1
 ما أبرز قيم املواطنة الالزم توافرها يف اجملتمع املسلم؟ -2
 ما أبرز مصادر غرس املواطنة؟  -3
 ما الدور الرتبوي للمسجد يف غرس قيم املواطنة. -4

 أهداف الدراسة
هدفت الدراسة إىل استنتاج الدور الرتبوي للمسجد يف غرس قيم املواطنة، ويتفرع من هذا 

 اآلتية:اهلدف األهداف اجلزئية 

 الكشف عن قيم املواطنة الالزم توافرها يف اجملتمع املسلم. -2  حتديد مفهوم املواطنة. -1
اظهار الدور الرتبوي للمسجد يف غرس  -4 حتديد مصادر غرس املواطنة يف اجملتمع.- 3

 قيم املواطنة.
 أمهية الدراسة

 تكتس  الدراسة أمهيتها من خالل ما يلي:

الفاعل يف اجملتمع، ابعتباره عنصرًا أساسًا يف إحداث التنمية  األمهية الكبرية للمواطن .1
 الشاملة.

أييت تناول هذا املوضوع يف سياق تداعيات العوملة وثورة املعلومات وأخطارمها على العاملني  .2
 العريب واإلسالمي وأثرمها يف إضعاف االنتماء الوطين.

 اطنة.ُتكشف الدراسة الدور الرتبوي للمسجد يف غرس قيم املو  .3
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وحبس  -ندرة البحوث والدراسات اليت تناولت موضوع دور املسجد يف غرس قيم املواطنة  .4
 أ ن هذا البحث هو أول حبث يف هذا اجملال، رغم كثرة األحباث يف املواطنة.–علم الباحث 

 يؤمل أ ن يستفيد من نتائج هذه الدراسة العاملو ن من أجل إصالح جمتمعاهتم وتطويرها.  .5
اىل اظهار الدور الرتبوي للمسجد يف غرس قيم املواطنة، ال سيما يف ظل  حاجة املكتبة .6

حتدايت العوملة وأخطارها االجتماعية والثقافية وأثر ذلك على شخصية املواطن وهويته 
 اجملتمعية.

تزايد املشكالت العرقية والطائفية، وتفجر العنف، بل واالابدة الدموية يف الكثري من  .7
 اجملتمعات.

 وملة وتطبيق جماالهتا ووسائلها السلبية بصورة معطلة للهوية.بروز الع .8
تعد املواطنة املفهوم األساسي الذي تنهض عليه الدولة احلديثة كوهنا األساس الدستوري  .9

للمساواة يف احلقوق والواجبات بني أبناء الدولة الواحدة، فهي حقوق وواجبات وهي أيضا 
م وتسامح مع غريه على أساس املساواة وتكافؤ أداة لبناء مواطن قادر على العي  بسال

 الفرص والعمل قصد االسهام يف بناء وتنمية الوطن واحلفاظ على العي  املشرتك فيه.
 : حدود الدراسة

 تدور الدراسة حول حتديد قيم املواطنة مث بيا ن دور املسجد يف غرس هذه القيم.
 :منهج الدراسة

وم على الوصف والتحليل لواقع املسجد قدميا وحديثاً، استخدم الباحث املنهج الوصفي الذي يق
 بقصد استنتاج الدور الرتبوي الذي يقوم به يف غرس قيم املواطنة.

 مصادر إثراء أدوار املسجد

 األحاديث النبوية الواردة يف املسجد. -2       اآلايت القرآنية الواردة يف املسجد.  -1
 مشاهدة واقع املساجد حالياً  -4       اتريخ املساجد                     - 3
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من خالل هذه الرابعية يستطيع الباحث أو املتأمل أ ن خيرج بدراسات معمقة حول املسجد 
 ومكانته وأدواره يف مجيع اجملاالت.

 مصطلحات الدراسة
 لغاية هذه الدراسة مت اجرائياً تعريف املصطلحات اآلتية:

كما بحددها قانو ن تلك الدولة، ومبا تتضمنه تلك العالقة عالقة بني الفرد والدولة  املواطنة:  -
 .من واجبات وحقوق مكفولة يف ضوء القانو ن

املبادئ الثابتة اليت يتم التعبري عنها مبفردات جتسد العالقة بني عناصر الوطن قيم املواطنة:  -
 .الواحد

 املكا ن املهيأ للصلوات اخلمساملسجد:  -
جهد منظم مقصود أو غري مقصود يتم القيام به يف : كل دور املسجد يف غرس املواطنة -

 املسجد ويستهدف غرس قيم املواطنة يف اجملتمع املسلم.

 الدراسات السابقة
كو ن املواطنة من قضااي الساعة املثارة كثرياً، لذا تسابقت األقالم يف الكتابة عنها، وجتمع يف 

 ى سبيل املثال ما أييت:املكتبة العربية واألجنبية العديد من الدراسات، منها عل

( بيا ن مفهوم الرتبية الوطنية وعالقتها ابملناهج التعليميةة 1998استهدفت دراسة القحطاين ) -1
  . األخرى واألسالي  اليت ميكن استخدامها يف تدريسها

( الةةةيت اسةةةتهدفت معرفةةةة أثةةةر االنفتةةةاح الثقةةةايف علةةةى مفهةةةوم 2005وأكةةةدت دراسةةةة )العةةةامر،  -2
( مةةن طلبةةة اجلامعةةة ابسةةتخدام 544املواطنةةة لةةدى الشةةباب السةةعودي، والةةيت أجريةةت علةةى )

 ( 56استبانه مكونة من )
فقةةةرة ا ن هنةةةاك فروقةةةاً ذات داللةةةة إحصةةةائية بةةةني الةةةذكور واالوث علةةةى بعةةةد االنتمةةةاء للةةةوطن  -3

 وكانت الفروق لصاحل اإلوث، واىل عدم وجود فروق على بقية أبعاد املواطنة.
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( يف دراسةةته الةةيت اسةةتهدفت معرفةةة أهةةم التحةةدايت املعاصةةرة الةةيت 2009وكشةةف )النبهةةاين،  -4
فقةرة موزعةة علةى  24تواجه تنمية املواطنة يف اجملتمةع العمةاين، ابسةتخدام اسةتبانة مكونةة مةن 

ل التحةةةةةدايت الةةةةةيت تواجةةةةةه املواطنةةةةةة وهةةةةةي )الرتبويةةةةةة، والسياسةةةةةية، أربعةةةةةة حمةةةةةاور أساسةةةةةية  ثةةةةة
( طالةةة  وطالبةةةة مةةةن 194االقتصةةةادية، واالجتماعيةةةة( والةةةيت طبقةةةت علةةةى عينةةةة مكونةةةة مةةةن )

طلبةةة الدراسةةات االجتماعيةةة ا ن التحةةدايت السياسةةية احتلةةت املرتبةةة األوىل، يليهةةا التحةةدايت 
 حدايت االجتماعية.االقتصادية فالتحدايت الرتبوية، وأخريا الت

 تعقيب على الدراسات السابقة ودور الدراسة احلالية:

 ميكن أ ن خنلص إىل اآليت: - الباحث عليه وما اطلع -من خالل استعراض الدراسات السابقة

 من الضروري أ ن تتضافر جهود مؤسسات اجملتمع لبناء املواطن الصاحل. -
استخدام األسالي  والتطبيقات العملية رغم أ ن الدراسات السابقة أكدت على ضرورة  -

يف تنمية قيم املواطنة وعدم االكتفاء أبسلوب التنظري، إال أ ن امليدا ن يكشف تباطؤ 
 تفعيل أنشطة تنمية املواطنة، مث أتيت هذه الدراسة لتسهم يف عالج هذه اإلشكالية.

يء من يلحظ أ ن الدراسات اليت أجريت تناولت منابع غرس املواطنة ومصادرها بش -
رئيسياً وفعااًل جدا يف غرس قيم املواطنة أال وهو دور  اً التكرار املفرط، مث أغفلت مصدر 

و حبث بشكل منفصل، وبناًء عليه جاءت هذه سجد الذي مل تنفرد به وال رسالة أامل
الدراسة لتضع النقاط على احلروف يف هذا املوضوع املعاصر، مما يؤكد على أ ن موضوع 

ابلتناول يف البيئة اخلليجية بشكل خاص واليت تفتقر إىل مثل هذه الدراسة، جدير 
 الدراسات.

مل تتناول الدراسات السابقة حاجة الوعاظ وأئمة املساجد إىل تدري  من أجل تفعيل  -
دورهم يف تدعيم قيم املواطنة وغرسها من خالل املسجد، وبرهنت هذه الدراسة على 

 لغرس قيم املواطنة.حاجة األئمة واخلطباء إىل استثمارهم 
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 يزت هذه الدراسة ابلكشف عن مصدر مهم لغرس قيم املواطنة من خالل املسجد  -
 الذي يقدم أداء الواجبات قبل التمتع ابحلقوق.

أظهرت الدراسة احلالية  يز تربية املسجد يف غرس الرقابة الذاتية ملمارسة أنشطة كثرية  -
 تستهدف تنمية املواطنة. 

 شكلت الدراسة من ثالثة مباحث هيتحمتوى الدراسة: 

 أواًل: املواطنة .. مفهومها وقيمها ومصادر غرسها. 

 اثنياً: الدور الرتبوي للمسجد يف غرس قيم املواطنة.

 اً: النتائج والتوصيات واملقرتحات واملراجع.اثلث

 

 املبحث األول: املواطنة

 املطلب األول: مفهوم املواطنة

 :ة  املواطنة لغ

  به، وهو موطن تقيم الذي املنزل  اطن مأخوذة يف العربية من الوطن:واملو املواطنة
وطن يطن وطناً: أقام به، وطن البلد: اختذه وطناً، توطن البلد:  ،(1) اإلنسا ن وحمله

 وطناً ، ومجع الوطن، أوطا ن. 
  :(2) حمل اإلنسا نالوطن  . 

                                                           

 م، دار صادر، بريوت، اجمللد، مادة ) و ط  ن (.1994ابن منظور، أيب الفضل مجال الدين. لسا ن العرب، الطبعة الثالثة،  (1)
الرازي، حممد بن أيب بكر بةن عبةد القةادر. الصةحاح، املركةز العةريب للثقافةة والعلةوم، طبعةة خاصةة بةوزارة الرتبيةة والتعلةيم، مةادة  (2)

 و ط  ن ()
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  ،وقال اجلوهري يف الصحاح "اتج اللغة وصحاح العربية": "الوطن حمل اإلنسا ن
وأوطنُت األرَض وَوطَّنتُةَها َتوطينًا واستوطنتها، أي اختذهتا وطناً، وكذلك االّتطا ن هو 

 (3)افتعال منه"
 :املواطنة اصطالحا  

مجاعةةةةةةةة  وية اكتمةةةةةةةاالً يفعرفتهةةةةةةةا موسةةةةةةةوعة كةةةةةةةولري األمريكيةةةةةةةة  أبهنةةةةةةةا أكثةةةةةةةر أشةةةةةةةكال العضةةةةةةة -
 . (3)ما سياسية

 .  (4) : اصطالح يشري إىل االنتماء إىل أمة أو وطن ويف املوسوعة العربية العاملية
ويف قةةةةةاموس علةةةةةم االجتمةةةةةاع مت تعريفهةةةةةا علةةةةةى أهنةةةةةا: مكانةةةةةة أو عالقةةةةةة اجتماعيةةةةةة تقةةةةةوم بةةةةةني  -

فةةةةةةرد طبيعةةةةةةي وجمتمةةةةةةع سياسةةةةةةي )دولةةةةةةة(، ومةةةةةةن خةةةةةةالل هةةةةةةذه العالقةةةةةةة يقةةةةةةدم الطةةةةةةرف األول 
 . (5) الوالء، ويتوىل الطرف الثاين احلماية، وتتحدد هذه العالقة عن طريق القانو ن 

 .(6)بني األفراد وجمتمعهمالرابطة االجتماعية والقانونية  -
املواطنة أبهنا: "عالقة بني ": "encyclopedia Britannicaَعرََّفت دائرة املعارف الربيطانية  -

فرد ودولة كما بحددها قانو ن تلك الدولة، ومبا تتضمنه تلك العالقة من واجبات وحقوق يف 
 (7)تلك الدولة"

                                                           

اث، الةةةةةةةدجاين، ا.ةةةةةةةد صةةةةةةةدقي. مسةةةةةةةلمو ن ومسةةةةةةةيحيو ن يف احلضةةةةةةةارة العربيةةةةةةةة اإلسةةةةةةةالمية، مركةةةةةةةز ايفةةةةةةةا للدراسةةةةةةةات واألحبةةةةةةة (3)
 .5، ص 1999،القاهرة

 
 .311، ص 1996املوسوعة العربية العاملية، مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع، الرايض ، (4)
 .56، ص 1995غيث، حممد عاطف: قاموس علم االجتماع، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،  (5)
         بني  حقوق اإلنسا ن -إسالمي" من منظور العامر، عثما ن صاحل: املواطنة يف الفكر العريب املعاصر " دراسة نقدية  (6)

  . 378ص  ،1ج  2001أكادميية ويف العربية للعلوم األمنية، الرايض،  -اإلسالمية والقانو ن الوضعي  الشريعة    
 

(7) Encyclopedia , Boor international nnica .Inc , The New Encyclopedia peered , Britannica , Vol . 20 .pp 
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شعور الفرد ابالنتماء إىل مجاعة اجتماعية هلا ثقافة واتريخ ومصري مشرتك،  هي: املواطنة إجرائيا  
ويُةَنظم هذا الشعور اجتماعيًا وقانونيًا وسياسياً، ويسهم الفرد من خالل هذا االنتماء بشكل 

 فاعل يف احلياة االجتماعية. 

ياته جتاه اجملتمع املواطنة صفة سلوك الفرد الذي يعرف واجباته وحقوقه ومسؤولتعترب وابجلملة 
الذي يعي  فيه، وأ ن يشارك بفاعلية يف اختاذ القرارات وحل املشكالت اليت تواجه اجملتمع، 
والتعاو ن اجلماعي مع اآلخرين، ونبذ العنف والتطرف يف التعبري عن الرأي، وأ ن يكو ن قادراً على 

التفكري الناقد، وأ ن تكفل  مجع املعلومات املرتبطة بشؤو ن اجملتمع واستخدامها، ولديه القدرة على
 الدولة حتقيق العدالة واملساواة مجيع األفراد دو ن تفرقة بينهم بسب  اللو ن او اجلنس او العقيدة.

 املطلب الثاين: قيم املواطنة

أفكار معيارية توجه السلوك وتزوده مبعايري خارجية وداخلية حنو ما يكافح الناس من القيم هي: 
 . (8)ابألساس االخالقياجله، وتزود السلوك 

املفردات اليت تعرب عن العالقة بني عناصر الوطن الواحد. كعالقة فقيم املواطنة هي:  وابلتايل
 .(9)املواطن ابلسلطة، وعالقة املواطن ابلوطن، وعالقة املواطن أبخيه املواطن

دل على جمموعة وتعد القيم من األسس الرتبوية املهمة يف عملية بناء االنسا ن، فالقيم مفهوم ي
من املعايري واالحكام، تتكو ن لدى الفرد من خالل تعامله مع املواقف واخلربات الفردية 
واالجتماعية حبيث  كنه من اختيار أهداف وتوجهات حلياته، يراها جديرة بتوظيف إمكاوته، 

                                                           

 .227، ص2000نبيل عبد الفتاح وآخرو ن: علم النفس االجتماعي، مكتبة الزهراء، القاهرة   (8)
 الشرعة، وصر إبراهيم: درجة اسهام املدرسة يف غرس قيم املواطنة الصاحلة، جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية،  (9)

 .258(، ص 142)  العدد      
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رة أو وتتجسد من خالل االهتمامات أو االجتاهات أو السلوك العملي أو اللفظي بطريقة مباش
 .(10)غري مباشرة

 ويف العموم جند يف املراجع العلمية الكثري من قيم املواطنة تدور حول قيم حمورية أربع هي: 

ابألساس يستند مفهوم املواطنة إىل مسلمة رئيسية قوامها أ ن الكل : قيمة املساواة -أول  
خيضع للقوانني سواء، فاجلميع عليهم نفس الواجبات، وهلم نفس احلقوق، أي أ ن كل فرد 

السائدة ويتمتع بشكل متساٍو مع بقية املواطنني مبجموعة من احلقوق ويلتزم أبداء جمموعة 
من الواجبات جتاه الدولة اليت ينتمي إليها يف ضوء جمموعة من املعايري والقيم واالجتاهات 

 السائدة يف تلك الدولة.

فما جيوز لفرد جيوز جلميع  ين واحد،مبعىن أ ن يصري مجيع األفراد )املواطنني( يف مركز قانو 
: رسول هللا صلى هللا عليه وسلمقال  األفراد، وما مينع منه فرد مينع منه مجيع األفراد.
: صلى هللا عليه وسلم، وقوله  ((11)ابلعبادة )الناس سواء كأسنا ن املشط، وإمنا يتفاضلو ن

 .القيمة املعنوية لإلنسا ن، اشارة إىل املساواة يف ((12)تراب )كلكم بنو آدم ، وآدم من
واجملتمع الذي يطبق قاعدة املساواة بني مواطنيه يضمن فعالية املشاركة واالستقرار 

 االجتماعي.

االعتقاد وممارسة  نعكس احلرية يف العديد من احلقوق مثل حريةت :قيمة احلرية -اثنيا  
حبرية مع اآلخرين  الشعائر الدينية، وحرية التنقل داخل الوطن، وحق احلديث واملناقشة

أو موقف أو  حول مشكالت اجملتمع ومستقبله، وحرية أتييد أو االحتجاج على قضية
 .املؤ رات أو اللقاءات ذات الطابع االجتماعي أو السياسي سياسة ما، وحرية املشاركة يف

                                                           

أبو العينني، علي خليل مصطفى: القيم اإلسالمية: دراسة يف طبيعة القيم ومصادرها ودور الرتبية اإلسالمية يف تكوينها  (10)
 .34م، ص1998وتنميتها، مكتبة إبراهيم حليب، املدينة املنورة، 

 .38ص 9هة(: كنز العمال، ج975اهلندي، عالء الدين علي بن علي )ت: (11)
 ( .2938جممع الزوائد ، والبزار يف مسنده ، برقم: )أخرجه اهليثمي يف  (12)
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، ((13)حراً  : )ال تكن عبد غريك وقد جعلك هللاكرم هللا وجههقال علي بن ايب طال   
ُيشري إىل أ ن احلرية حق طبيعي لإلنسا ن، وفق ضابط حمدد: مامل يضر اإلنسا ن غريه  الذي

واجملتمع الذي يطبق قاعدة احلرية بني مواطنيه يضمن وفرة  وينتهك حرية اآلخرين.
 املبادرات وتفتق االبداع، ومن مث ازدهار اجملتمع.

يكو ن املواطن مشاركًا يف  إ ن من أبرز مسات املواطنة أ ن: اجملتمعية املشاركة قيمة-اثلثا
األعمال اجملتمعية، واليت من أبرزها األعمال التطوعية فكل إسهام خيدم الوطن ويرتت  
عليه مصاحل وتقوية أواصر اجملتمع، وتقدمي التوجيه أو اخلدمة جيسد املعىن احلقيقي 

ط و اسك واجملتمع الذي يطبق قاعدة املشاركة بني مواطنيه يضمن تقوية الرواب للمواطنة.
 اجملتمع.

مهما كانت ظروف اجملتمع فإ ن كل مواطن فيه أخذ حقًا من  :الجتماعية املسئولية-رابعا 
خالل أمه وأسرته وجمتمعه، ومن مث فهو مدين بصورة أو أبخرى هلذا اجملتمع، ويف رقبته واجبات 

  تطيعه.هي حقوق آلخرين ال بد من أ ن يؤديها ابلسعي يف خدمة جمتمعه ابلقدر الذي يس

وتُعترب املسئولية االجتماعية واحدًة من دعائم احلياة اجملتمعية املهمة، فهي وسيلة للتقدم الفردي 
واجلماعي، بل إ ن التنمية والتقدم البشري يقوما ن على املسئولية االجتماعية، حيث تقاس قيمة 

املسئول على  الفرد يف جمتمعه مبدى حتمله املسئولية جتاه نفسه وجتاه اآلخرين  إذ يعترب الشخص
 قدر من السالمة والصحة النفسية.     

 املطلب الثالث: مصادر غرس املواطنة

 هناك منابع ومصادر لغرس املواطنة وتنميتها من أبرزها اآليت:

                                                           

هة، ومن وصية 1412اإلمام علي بن أيب طال ، "هنج البالغة"، شرح حممد عبده، دار البالغة، بريوت، الطبعة اخلامسة،  (13)
 .51، ص3له لولده احلسن، ج
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أتيت األسرة يف مقدمة املؤسسات االجتماعية اليت تقوم بدور مهم يف منو : األســــــــــــــرة .1
األبناء وتنشئتهم، لكوهنا اخللية االجتماعية األوىل اليت ينشأ فيها االبن وتسهم يف 
تكوين شخصيته وبلورة فكره وتوجهه، ومن خالل األسرة تنغرس قيم املواطنة وغريها 

 من القيم. 
أثر كبري يف تشكيل القيم وترسيخها، وابلتايل يتطور استيعاب  لألقرا ن والرفاق: الرفاق .2

 املواطنة لدى الفرد اجياابً أو سلباً نتيجة ما بحيطه من أقرا ن وأصدقاء.
املسجد مدرسة عملية يومية متكررة متجددة، يتعلم فيها املسلم النظافة : املسجد .3

اه روحانيته ويتطلع إىل معايل والطهارة، والتنزَه عن اللغو، والفرائَض والسنَن، فيه تغش
 األمور دينا ودنيا. 

وللمسجد يف حياة األمة أدوار حمورية مهمة، ال تقوم مؤسسة دونه، وال تعوضه أبي شكل من 
األشكال، بل إ ن مؤسسات اجملتمع املسلم تستمد من نورانيته وتتزين بروحانيته وتسري فيها 

بقيم املواطنة فلن جند منبعا لغرس املواطنة أفضل  ولو أردو تدري  املواطن على التحلي معانيه.
 .منه، فهو امليدا ن التطبيقي احلقيقي لغرس املواطنة

تقوم هذه املؤسسات بدور مهم يف تنشئة : املؤسسات الثقافية والرايضية والرتفيهية .4
الشباب بشغل أوقات الفراغ مبا يعود ابلنفع عليهم، ودفعهم ملمارسة هواايهتم الرايضية 

 لثقافية واالجتماعية، وتعزيز القيم احلسنة من تعاو ن وتكاتف وتناصح ومواطنة.وا
تعد املدرسة مكملة لتنشئة األسرة "بوصف  :املؤسسات التعليمية كاملدرسة أو اجلامعة .5

املدرسة مؤسسة من مؤسسات الدولة عن طريقها يستكمل ما بدأته األسرة، وفيها يتم 
الفرد مبجتمعه ورفع شعوره ابلوالء واالنتماء إليه،  تدعيم مبادئ السلوك القومي وربط

 ويتعلم فيها النظام، وحقوقه وحقوق اآلخرين وواجباته حنو جمتمعه.
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وبذلك تكو ن املؤسسات الرتبوية أداة فاعلة يف إرساء دعائم املواطنة ألهنا ترتجم أبمانة توجهات 
 الفلسفة السياسية واالجتماعية السائدة يف اجملتمع اىل سلوك اجتماعي مرغوب فيه. 

لإلعةةةالم مبختلةةةف وسةةةائله دور كبةةةري يف توعيةةةة األفةةةراد حنةةةو مسةةةؤولياهتم الفرديةةةة : العـــالم .6
وبنةةةاء روابةةةط بةةةني أبنائةةه وغةةةرس العةةةادات والقةةةيم وإجيةةاد اجتاهةةةات موحةةةدة عةةةن  واجلماعيةةة

طريةةةق الةةةربامج اهلادفةةةة الةةةيت تعمةةةق املواطنةةةة، وعةةةن طريةةةق الصةةةحف الةةةيت توضةةةح إجنةةةازات 
الوطن، وتزيد مةن روح املواطنةة، وغريهةا مةن الوسةائل الةيت مةن شةأهنا ترسةيخ حة  الةوطن 

 يه وبيا ن حقوق املواطن وواجباته.واالنتماء إليه واالعتزاز ابالنتساب إل

 املسجد وأدواره: يناملبحث الثا

 تربز مكانة املسجد من جوان  كثرية منها ما أييت: :املطلب األول: مكانة املسجد

فَعْن َأيبي ُهَريْةرََة أ نَّ َرُسةوَل هللاي قَةاَل: ))َأَحة ل الْةبياَلدي إيىَل  هي خري بقاع األرض وأحبُّها إىل هللا: .1
ُدَها، َوأَبْةغَةةُض الْةةبياَلدي إيىَل هللاي َأْسةةَواقُةَها(( هللاي  ومنهةةا مةةا رواه مسةةلم يف صةةحيحه: عةةن  (14)َمَسةةاجي

قةوم يف بيةت مةن مةا اجتمةع صةلى هللا عليةه وسةلم قةال:   أ ن النةيب -أيب هريرة رضةي هللا عنةه 
بيةةةةوت هللا يتلةةةةو ن كتةةةةاب هللا ويتدارسةةةةونه بيةةةةنهم إال نزلةةةةت علةةةةيهم السةةةةكينة وغشةةةةيتهم الر.ةةةةة 

 . (16) (15) {املالئكة وذكرهم هللا فيمن عنده وحفتهم
َد هيَّي فَةاَل تَةْدُعوا َمةَع اهَّي  َنَسَبها هللا عز وجل لنفسه تعظيما  لشأهنا: .2 قال تعةاىل  َوأ نَّ اْلَمَسةاجي

فةةاس سةةبحانه وتعةةاىل وهةةو مالةةك كةةل شةةيء نسةة  املسةةاجد إليةةه وشةةرَّفها [ 18َحةةًدا{ جلاجلةةن: أَ 
وعظمهةةا اضةةافتها إليةةه، فليسةةت هةةي ألحةةد سةةواه، كمةةا أ ن العبةةادة الةةيت كلَّةةف هللا عبةةاده إايهةةا ال 

                                                           

 (671رواه مسلم ) (14)
، ابن  (1455، أبو داود الصالة ) (2945، الرتمذي القراءات ) (2699مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) (15)

 .  (2/252، أ.د ) (225ماجه املقدمة )
 .  (2700جزء من حديث رواه مسلم رقم ) (16)
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 جيةةوز أ ن ُتصةةرف لسةةواه، وال تنحصةةر العبةةادة يف االحكةةام الشةةعائرية بةةل يتجةةاوز مفهةةوم العبةةادة إىل
 االحكام التعاملية بني الناس.

- قةال: مسَيْعةُت َرُسةوَل هللاي  فعةن ُعْثَمةا َن بْةن َعفَّةا نَ  َحثَّ الشارع على بنائِها وما ذلـ  إل ألمهيتهـا: .3
ًدا هيَّي تَةَعةةاىَل -صةةلى هللا عليةةه وسةةلم يفي بةَةةىَن هللاُ لَةةهُ بَةيةْتًةةا -يَةبةَْتغيةةي بيةةهي َوْجةةَه هللاي -يَةُقةةوُل: ))َمةةْن بةَةةىَن َمْسةةجي

    (17) اجْلَنَّةي((
ةةري  قةةال تعةةاىل  مــدَ  هللاع ععمَّارَهــا مــاداي  ومعنــواي : .4 َد اهَّي َمةةْن آَمةةَن ابيهَّي َواْليَةةةْومي اآْلخي َةةا يَةْعُمةةُر َمَسةةاجي إيمنَّ

ة َ فَةَعَسةى أُولَئيةَك أ َْن يَُكونُةوا مي  [18َن اْلُمْهتَةدييَن {جلالتوبةة: َوأَقَاَم الصَّاَلَة َوآَتى الزََّكةاَة َومَلْ خَيْةَ  إيالَّ اهَّ
ُ أ َْن تُةْرفَةةَع َويُةةْذَكَر فييَهةةا امْسُةةُه ُيَسةةبّيُح لَةةُه  ْلغُةةُدوّي َواآْلَصةةالي وقةةال تعةةاىل يفي بُةيُةةوٍت أَذي َن اهَّ  *فييَهةةا ابي

َةةارَةَل َواَل بَةْيةةعَل َعةةْن ذيْكةةري اهَّي َوإيقَةةامي الصَّةةاَلةي َوإييتَةةاءي الزََّكةةاةي خَيَةةاُفو َن يَةوْ  ةةيهيْم جتي ًمةةا تَةتَةَقلَّةةُ  ريَجةةالَل اَل تُةْلهي
ةةةْن َفْضةةةليهي َواهَُّ * يةةةهي اْلُقلُةةةوُب َواأْلَْبَصةةةاُر في  لُةةةوا َويَزييةةةَدُهْم مي ُ َأْحَسةةةَن َمةةةا َعمي  يةَةةةْرُزُق َمةةةْن ليَيْجةةةزييَةُهُم اهَّ

َسابٍ   [. 38 -36{ جلالنور:  َيَشاُء بيَغرْيي حي
َد اهَّي أ َْن  حــرََّر الشــرع ِمــل تعطيلهــا ومنــِ  عمار ــا: .5 قةةال تعةةاىل  َوَمةةْن أَْظلَةةُم مميَّةةْن َمنَةةَع َمَسةةاجي

َةةا أُولَئيةةَك َمةةا َكةةا َن هَلُةةْم أ َْن يَةةْدُخُلوهَ  نْةَيا يُةةْذَكَر فييَهةةا امْسُةةُه َوَسةةَعى يفي َخرَالي ا إيالَّ َخةةائيفينَي هَلُةةْم يفي الةةدل
رَةي َعَذابَل َعظييمَل{ جلالبقرة:  ْزيَل َوهَلُْم يفي اآْلخي  [114خي

عنةد وصةةوله -صةةلى هللا عليةه وسةلم- أ نَّ أوَل عمةةل قةام بةه النةيبل  وممـا يـدل علـى مكانــة املسـجد وأمهيتـه  .6
 نيب صلى هللا عليه وسلم الدولة.املدينة بناء املسجد، ليصبح أحد الدعائم اليت أقام عليها ال

                                                           

 (533( ومسلم )450رواه البخاري )  (17)
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مرة، وورد  28لقد ورد ذكر املسجد يف القرآ ن بلفظها تكرار ذكرها يف القران الكرمي   .7
اإلشارة إليه ابسم مقام إبراهيم ومصلى مرة واحدة، وورد اإلشارة إىل املسجد احلرام بلفظ 

 . (18)مرة 17بيت 

واخلالصة أ ن مكانة املسجد يف اجملتمع اإلسالمي جتعله مصدر التوجيه الروحي واملادي 
مصدر تنمية لقيم املواطنة -أيًضا-والوطين، فهو ساحة للعبادة ومدرسة للعلم وندوة لألدب، وهو

 وغريها من القيم اإلجيابية. 
 

 : أدوار املسجديناملطلب الثا

مع، وسنعرض هلذه األدوار بشيء من االختصار مث نفصل املسجد قام أبدوار متعددة يف اجملت
 أكثر ابلدور الرتبوي..

 :الدور اإلداري للمسجد -1
مدرسة وجامعة تعاملية، ومقر قيادة   يكن املسجد فقط لوظيفة شعائرية فحس  بل كا ن أيضامل

إليها، واختاذ القرارات، وجملس شوراهم، ذلك أ ن بيت هللا أحق البيوت أ ن ينطلق منها، ويرجع 
ويتجمع فيها، وهو أيضًا مكا ن استقبال الوفود اليت تفد إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف 
شأ ن من شئو ن الدولة أو إعال ن اإلسالم، أو طل  عقد معاهدة أو معونة. "وكا ن املسجد أشبه 

ى هللا عليه بقاعة االستقبال الرمسية، مفتوحة ومهيأة جلميع الوافدين. وقد استقبل فيه النيب صل
 .(19)وسلم وفد نصارى جنرا ن"

 
 

                                                           

 .11عرفة، الكويت، ص مؤنس: حسني: املساجد، سلسلة عامل امل (18)
 101، ص1978سعيد امساعيل علي، أصول الرتبية اإلسالمية، القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنشر،  (19)
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 الدور الجتماعي للمسجد  -2
املسجد ملتقى مجيع املسلمني، من غاب سألوا عنه، فإ ن علموه مريضا عادوه، وإ ن كا ن له ميت 
عزوه وواسوه، اجلائع والعاري هناك يعرف، وللمسجد دور اجتماعي كبري يف نسج عالقات 

األواصر بني األفراد حىت يصريوا جسدا واحدا إذا اشتكى منه عضو املصلني فيما بينهم، وتعزيز 
 تداعى له اجلميع ابلسهر واحلمى، ويف املسجد تقضى احلاجات، ويُتعاو ن على الرب والتقوى.

 الدور الصحي للمسجد -3
الصالة ليست عبادة روحية فحس ، إهنا نظافة وتطهر، وتزين وجتمل، اشرتط هللا هلا تطهر 

واملكا ن من كل خبث مستقذر وأوج  التطهر ابلغسل والوضوء. قال تعاىل: )اي الثوب والبد ن 
(. واملقصود عند هتيئكم للصالة البد أ ن 31بين ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد( )األعراف:

 تتزينوا.

وحث اإلسالم على استخدام السواك ملا فيه من الفائدة الصحية للبد ن عن طريق تنظيف الفم 
ك جان  نفسي يعود على النفس من الرتدد على املسجد، حيث جيد الزائر وهنا واألسنا ن.

للمسجد راحة نفسية عظيمة مما قد خيتلج يف النفس من اهلموم. قال تعاىل: )أال بذكر هللا 
تطمئن القلوب(. فذكر هللا له أثر كبري يف تربية النفس وتعديل السلوك، فالذي يذكر هللا ويتصور 

لبه وبحس  ملالقاته كل حساب فال يصدر عنه من األفعال إال كل خري، عظمته وجالله خيشع ق
 ومن ذلك ال يتسرب إىل نفسه القلق واالكتئاب وما شابه ذلك من األمراض النفسية.  

 الدور اإلعالمي للمسجد -4

املسلم يراتد املسجد يف اليوم والليلة مخس مرات، وجيتمع املسلمو ن مجيعاً يف املسجد يوم اجلمعة 
املسجد  لى األوامر وتبلغ إىل املسلمني على هيئة آايت يتلوها الرسول صلى هللا عليه وسلم  ويف

  أو أحاديث يبلغها إليهم، أو توجيهات وإرشادات يشري إليها صلى هللا عليه وسلم.
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)وكةةا ن كلمةةا جةةد أمةةر يسةةتدعى اطةةالع اجملتمةةع عليةةه أو أخةةذ رأيةةه فيةةه نةةودي أ ن: الصةةالة جامعةةة، 
عه، فيجتمع املسلمو ن ابملسجد ويةتم الفةرض الةذي نةودي علةى النةاس ابالجتمةاع مةن جام الصالة
وهكذا "يف املسجد تةذاع القةرارات املهمةة الةيت تتعلةق ابلصةاحل العةام ويسةتقبل اخلليفةة .  (20)أجله(

."ومةن دور املسةةجد اإلعالمةةي إعةةال ن النكةاح فيةةه كمةةا أُثةةر ذلةةك (21)السةفراء ويةةدير شةةئو ن الدولةةة"
رسةةةول هللا صةةةلى هللا عليةةةه وسةةةلم حيةةةث كةةةانوا يعقةةةدو ن فيةةةه عقةةةود زواجهةةةم امتثةةةاالً عةةةن أصةةةحاب 

 .(22)للحديث الشريف: )أعلنوا هذا النكاح واجعلوه يف املساجد، واضربوا عليه ابلدف"

 الدور القضائي للمسجد   -5
وقضاؤه يف  ويسأله أصحابه، وجييبهم وفتاواه كا ن رسول هللا صلى عليه وسلم جيلس يف املسجد

)ابب من قضى والعن يف  املسجد معلومة مشهورة. روى البخاري يف صحيحه معلًقا:
(  وقضى شريح صلى هللا عليه وسلم )والعن عمر عند منرب النيب مث قال: ((23)) املسجد(

والشعيب وبحىي بن يعمر يف املسجد، وقضى مروا ن على زيد بن اثبت ابليمني عند املنرب، وكا ن 
ارة بن أوىف يقضيا ن يف الرحبة خارًجا من املسجد، مث قال: ابب من حكم يف احلسن وزر 

وهو يف  صلى هللا عليه وسلم أتى رجل رسول هللاقال:    املسجد، وساق حديث أيب هريرة
املسجد، فناداه، فقال: اي رسول هللا إين زنيت، فأعرض عنه، فلما شهد على نفسه أربًعا، قال: 

 .(25) (24) { أبك جنو ن؟ قال: ال. قال: اذهبوا فارمجوه
أنةةةةةه   رضةةةةةي هللا عنةةةةةه وكةةةةةذلك كةةةةةا ن مكةةةةةاًو للصةةةةةلح بةةةةةني املتخاصةةةةةمني، روى كعةةةةة  بةةةةةن مالةةةةةك

                                                           

 .223القرضاوي، يوسف: العبادة يف اإلسالم، مؤسسة الرسالة، بريوت، ص  (20)
 422، ص1964حسن إبراهيم حسن، اتريخ اإلسالم، القاهرة، مكتبة النهضة،  (21)
 227القرضاوي، مرجع سابق، ص (22)
 ، مع شرحه الفتح. 13/156صحيح البخاري  (23)
، أبو  (1956، النسائي اجلنائز ) (1428، الرتمذي احلدود ) (1691، مسلم احلدود ) (6747البخاري األحكام ) (24)

 .  (2/453، أ.د ) (4428داود احلدود )
 .  (7167صحيح البخاري ) (25)
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تقاضةةةةةةى ابةةةةةةن أيب حةةةةةةدرد دينًةةةةةةا كةةةةةةا ن لةةةةةةه عليةةةةةةه يف املسةةةةةةجد فارتفعةةةةةةت أصةةةةةةواهتما، حةةةةةةىت مسعهةةةةةةا 
وهةةةةةةو يف بيتةةةةةةه، فخةةةةةةةرج إليهمةةةةةةا، حةةةةةةىت كشةةةةةةف سةةةةةةةجف حجرتةةةةةةه فنةةةةةةادى: اي كعةةةةةةة   رسةةةةةةول هللا

طر، قةةةةةال: لقةةةةةد قةةةةةال: لبيةةةةةك اي رسةةةةةول هللا، قةةةةةال: ضةةةةةع مةةةةةن دينةةةةةك هةةةةةذا وأومةةةةةأ إليةةةةةه، أي الشةةةةة
 .(27) (26) {علت اي رسول هللا. قال: قم فاقضهف
 
 الدور العسكري للمسجد -6

"كةةةةةةةةا ن أصةةةةةةةةحاب رسةةةةةةةةول هللا صةةةةةةةةلى هللا عليةةةةةةةةه وسةةةةةةةةلم جيتمعةةةةةةةةو ن يف املسةةةةةةةةجد حةةةةةةةةني يةةةةةةةةدامههم 
اخلطةةةةةةةر، ويعةةةةةةةود اجملاهةةةةةةةدو ن مةةةةةةةن الغةةةةةةةزوات والسةةةةةةةرااي إىل املسةةةةةةةجد، وتضةةةةةةةمد جةةةةةةةروح املصةةةةةةةابني، 

 .(28)املسجد"ويتعلم املسلمو ن أحكام اجلهاد يف 

 الدور الرتبوي للمسجد  -7
 بشكل عام للمسجد أدوار تربوية كثرية منها ما يلي:  

حيةةةةةةةث إ ن املسةةةةةةجد هةةةةةةو مكةةةةةةةا ن العبةةةةةةادة س تعةةةةةةةاىل،  :الرتبيــــــة علــــــى الوقـــــــار والســــــكينة أول :
وابلتةةةةةةايل ينبغةةةةةةي علةةةةةةى املصةةةةةةلي أ ن يتحلةةةةةةى ابهلةةةةةةدوء والسةةةةةةكو ن والوقةةةةةةار واخلضةةةةةةوع س سةةةةةةبحانه، 

املسةةةةةةجد جتنةةةةةة  الضةةةةةةحك واللعةةةةةة  واللغةةةةةةو، والنهةةةةةةى عةةةةةةن تةةةةةةردد اجملةةةةةةانني  وهلةةةةةةذا نةةةةةةرى مةةةةةةن أدب
والصةةةةةبية الةةةةةذين ال ميكةةةةةن ضةةةةةبط حتركةةةةةاهتم وتصةةةةةرفاهتم أل ن كةةةةةل ذلةةةةةك منةةةةةاٍف للهةةةةةدوء املطلةةةةةوب 
تةةةةةةةوافره يف املسةةةةةةةجد والةةةةةةةذي يةةةةةةةوفر للمةةةةةةةرتددين إىل املسةةةةةةةاجد فرصةةةةةةةة التوجةةةةةةةه  شةةةةةةةوع واطمئنةةةةةةةا ن 

 حنو اخلالق تبارك وتعاىل.

                                                           

، ابن  (3595، أبو داود األقضية ) (5408، النسائي آداب القضاة ) (1558، مسلم املساقاة ) (445البخاري الصالة ) (26)
 .  (2587، الدارمي البيوع ) (2429األحكام )  ماجه

 .  (457رواه البخاري يف صحيحه، ) (27)
 42هة، ص 1401اخلطاب، حممود شيت ، الوسيط يف رسالة املسجد العسكرية، دار القرآ ن بريوت، الطبعة السابعة،   (28)
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ّي -رضةةةةةةةى هللا عنةةةةةةةه- عةةةةةةةن َأيبي قَةتَةةةةةةةاَدةَ  َنَمةةةةةةةا حَنْةةةةةةةُن ُنَصةةةةةةةلّيي َمةةةةةةةَع النَّةةةةةةةيبي صةةةةةةةلى هللا عليةةةةةةةه - ، قَةةةةةةةاَل: بَةيةْ
ةةةةةةةا َصةةةةةةةلَّى قَةةةةةةةاَل: ))َمةةةةةةةا َشةةةةةةةْأنُُكْم؟ (( قَةةةةةةةاُلوا: اْسةةةةةةةتَةْعَجْلَنا إيىَل -وسةةةةةةةلم ةةةةةةةَع َجَلبَةةةةةةةَة ريَجةةةةةةةاٍل، فَةَلمَّ إيْذ مسَي

ةةةةةُتُم الصَّةةةةةالََة فةَ  ةةةةةكييَنةي، َفَمةةةةةا أَْدرَْكةةةةةُتْم َفَصةةةةةللوا َوَمةةةةةا الصَّةةةةةالَةي؟ قَةةةةةاَل: ))فَةةةةةالَ تَةْفَعلُةةةةةوا إيَذا أَتَةيةْ لسَّ َعلَةةةةةْيُكْم ابي
ْعةةةةةةُت َرُسةةةةةةوَل اهَّي -رضةةةةةةى هللا عنةةةةةةه- وعةةةةةةن أيب ُهَريْةةةةةةةرَةَ  . (29)فَةةةةةةاَتُكْم فَةةةةةةَأ يلوا(( صةةةةةةلى - ، قَةةةةةةاَل: مسَي
يَةُقةةةةةوُل: ))إيَذا أُقييَمةةةةةتي الصَّةةةةةالَُة، فَةةةةةالَ أَتْتُوَهةةةةةا َتْسةةةةةَعْو َن، َوأْتُوَهةةةةةا َ ُْشةةةةةو َن، َعلَةةةةةْيُكُم -هللا عليةةةةةه وسةةةةةلم

  (30)وا((السَّكييَنُة، َفَما أَْدرَْكُتْم َفَصللوا، َوَما فَاَتُكْم فََأ يل 

: والباطةةل هةةو عبةةارة عةةن األمةةور الةةيت ختةةالف اإلسةةالم يف تعويــد املصــلي علــى تــر  الباطــل اثنيــا :
الفكر أو السلوك، واملسلم حني يدخل املسةجد عليةه أال يقةوم أبي تصةرف خيةالف اإلسةالم ال يف 

تقويةةة االلتةةزام الفكةةر وال يف السةةلوك، أل ن هةةذه املخالفةةة تنةةايف اهلةةدف مةةن الةةرتدد إىل املسةةجد وهةةو 
 واالنضباط أبحكام اإلسالم وتوجهاته الفكرية والعملية.

: الرتبيةةة والتعلةةيم مةةةن ألصةةق وظةةائف وأدوار املسةةةجد وأمههةةا، ولقةةد دفةةةع التعلــيم والتثقيـــ اثلثــا : 
الرسول صلى هللا عليه وسلم أمته إىل االهتمام حبلق العلم وخاصةة حلقةات املسةجد، وحةذر األمةة 

قصةةري، فعةةن عقبةةة بةةن عةةامر رضةةي هللا عنةةه قةةال:) خةةرج رسةةول هللا صةةلى هللا عليةةه مةةن اإلمهةةال والت
وسلم وحنن يف الصفة فقال: )أيكم بح  أ ن يغدوا كل يوم إىل بطحةا ن، أو إىل العقيةق، فيةأيت منةه 
بنةةةاقتني كومةةةاوين يف غةةةري إمث وال قطيةةةع رحةةةم؟، فقلنةةةا: اي رسةةةول هللا كلنةةةا بحةةة  ذلةةةك، قةةةال:)أفال 

ىل املسةةجد فةةيعلم أو يقةةرأ إيتةةني مةةن كتةةاب هللا خةةري لةةه مةةن وقتةةني، وثةةالث خةةري لةةه يغةةدوا أحةةدكم إ
 . (31)من ثالث، وأربع خري له من أربع ومن أعدادهن من اإلبل(

                                                           

 (603( ومسلم )635رواه البخاري ) (29)
 (602( ومسلم )908رواه البخاري ) (30)
 552، ص83رقم لقرا ن وتعلمه، حديث كتاب صالة املسافرين وقصرها، ابب فضل قراءة ا  ،1ح م(1972) مسلم (31)
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أل ن املسجد كمكا ن مقدس له قيمةة ذاتيةة يف اإلسةالم،  :العتياد على احرتام املقدسات رابعا : 
واحرتامةةه نظةةراً لقيمتةةه ودوره، فهةةذا ال بةةد أ ن يةةنعكس وعنةةدما يعتةةاد املسةةلم علةةى تقةةديس املسةةجد 

احرتامةةاً لكةةل مقةةدس ممةةا لةةه قيمةةة ذاتيةةة وعمليةةة أو أخالقيةةة وتربويةةة، ومةةا شةةابه ذلةةك مثةةل القةةرآ ن 
 والسنة النبوية.

الصةالة يف املسةجد تنمةي يف اإلنسةا ن الضةمري احلةي الةذي يلةزم  الرتبيـة اللقيـة الروحيـة:خامسا : 
انو ن اإلهلي، ويكو ن رقيبا دائما على سلوكه وتصرفاته مع اآلخةرين، فالصةالة تنهةي املسلم اتباع الق

عةةن الفحشةةاء واملنكةةر، واملسةةجد إعةةال ن مقةةر العبوديةةة س وإخةةالص توحيةةده ودعائةةه، وهةةو الةةذي 
 يؤدي فيه الشعائر التعبدية وهو مقر استمداد التقوى وملجأ املتقني املتطهرين.

: أل ن البقةاء يف املسةجد فرصةة يغتنمهةا املصةلي ويسةتفيد منهةا حةىت سادسا : عدم تضيي  الوقت 
ال تضيع عليه فوائدها وآاثرها اإلجيابية، وليستغل املسلم فرتة وجوده يف املسجد لةزايدة العالقةة مةع 
هللا ابلةةدعاء والصةةالة وقةةراءة القةةرآ ن والتةةذاكر بقضةةااي اجملتمةةع النافعةةة، ويف هةةذا السةةلوك تربيةةة علةةى 

 لوقت. استغالل ا

ــه وار ــاد:  املسةةجد مل يكةةن مكةةاوً ألداء الصةةالة فقةةط، ولكةةن كةةا ن وال ســابعا : مصــدر توجي
يةةزال ميثةةل املوجةةه يف بنةةاء اجملتمةةع مةةن كةةل جانةة  مبةةا توحيةةه الرسةةالة ا مديةةة اإلنسةةانية، ففةةتح 

األحةداث أبوابه للصالة، ولتوجيه اجملتمع، سواء من خةالل املنةرب أو حلقةات العلةم والةدرس أو 
الةةةيت جتةةةري داخلةةةه، والصةةةالة وحةةةدها والةةةيت يظةةةن الةةةبعض أهنةةةا عالقةةةة بةةةني العبةةةد وربةةةه، هةةةي يف 
احلقيقةةةة شةةةحنة روحيةةةة هائلةةةة ودرس أخالقةةةي واجتمةةةاعي ونفسةةةي ووطةةةين، يةةةدفع اإلنسةةةا ن إىل 
الطريق األفضةل يف حياتةه وعالقاتةه مةع اآلخةرين بسةلوك يتسةامى ويتعةاىل ألنةه يسةتمد توجيهةه 

 الرابنية. من الرتبية
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 الدور الرتبوي للمسجد يف غرس قيم املواطنةاملطلب الثالث: 

يقوم املسجد بغرس جمموعة من املفاهيم والقيم، اليت جتعل من الشخص املرتدد على املسجد 
اجيابيًا يف حياته، وملتزمًا أخالقيًا يف انتمائه إىل وطنه بوعي وقدرة على قبول اآلخر، بل 

يعود ابلنفع لوطنه، من خالل إحساسه مبسؤوليته، وقد سبقت اإلشارة إىل ومشاركته يف كل ما 
يف غرس القيم أدوار املسجد الرتبوية، ويف هذا املبحث سنتحدث عن الدور الرتبوي للمسجد 

 االساسية للمواطنة:

 : دور املسجد يف غرس قيمة املساواةأول  

تربية املسجد تقضي على الفوارق بني الناس فهم سواسية كأسنا ن املشط، يف بوتقة تنصهر فيها 
النفوس، وتتجرد من عالئق الدنيا، وفارق الرت  واملناص ، وحواجز الكرب واألونية، وسكرة 

بصدق وإخالص، مبساواة عملية  الشهوات واألهواء، مث تتالقى يف ساحة العبودية الصادقة س
 ية. صاف
إ ن ركعة واحدة يؤديها املسلمو ن يف بيت من بيوت هللا، جنًبا إىل جن ، تغرس يف نفوسهم      

من حقائق املساواة اإلنسانية وموجبات الود واألخوة، ما ال تفعله عشرات من الكت  اليت تدعو 
جملتمع إقامة ا ثايل  هلذا وغريه بدأ رسول هللاإىل املساواة وتتحدث عن فلسفة اإلنسا ن امل

اإلسالمي يف املدينة املنورة بعمارة املسجد، معلًنا بذلك أنه الركن األول والدعامة األوىل لقيام 
اجملتمع، حىت إذا  ت عمارة املسجد وأقبل املسلمو ن إليه، شد رسول هللا صلى عليه وسلم قلوب 

ذلك، وأعظم مالذ املسلمني يف ظله، بنياط األخوة يف هللا، فكا ن هلم من املسجد خري ضمانة ل
 !! غل الدنيا وفنت الشهوات واألهواءمن مشا
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 ويتضح دور املسجد الرتبوي يف غرس املساواة من خالل غرس القيم التالية:

من خالل التزام املصلي بواجباته الشعائرية ومراعاة آداب املسجد، : اللتزام ابلواجبات -1
جتاه خالقه ونفسه وأسرته ووطنه أبربحية وح  يتعود على املسارعة واملسابقة لتأدية واجباته 

 ورغبة.
عندما يتعود كل فرد على أتدية واجبه فإ ن اآلخر يتمتع حبقوقه دو ن : التمت  ابحلقوق -2

مشاحة أو  نع أو إحلاح، بل مدرسة املسجد تدرب زائريها على تقدمي الواج  قبل املطالبة 
 ن فإ ن احلقوق ستتوطد من تلقاء نفسها.ابحلق، وكل فرد منا لو قام بواجباته جتاه االخري

العدالة املدعومة بروحانية املسجد أقوى من عدالة القانو ن، وجتعل اجملتمع يعمل : العدل -3
 ويعي  ككيا ن واحد قوي ومتماسك، ومجيع أفراد اجملتمع راٍض عن بعضهم البعض.

مع ومؤسساته جتاه والعدل مطل  ضروري يطلبه كل أفراد اجملتمع، وااللتزام به من قبل اجملت
األفراد يؤدي إىل اإلجيابية يف األداء واملشاركة الفاعلة وإىل الرتابط االجتماعي، وابلتايل املواطنة 

 احلقيقية.

إ ن هتيئة الفرص املتساوية أمام املصلني يف أنشطة املسجد املتعددة التعبدية : تكافؤ الفرص -4
كانيات العطاء واملشاركة بكل إخالص من والتعليمية والعملية واخلدمية وغريها، يزيد من إم

 قبل املصلني، وابلتايل تنمية للمواطنة.
إ ن الثروة العلمية اليت انبعثت من املساجد يف عصر النيب صلى هللا عليه : اكتساب املعارف -5

وسلم وعصر الصحابة والتابعني يف خمتلف العلوم والفنو ن ونقلتها إلينا الكت  وتوارثتها 
د جيل ألكرب دليل على أ ن رسالة املسجد هلا فضل كبري يف دفع احلضارة األجيال جيال بع

 .(32)اإلنسانية إىل العلم واملعرفة والنهضة احلضارية اليت عمت املعمورة

                                                           

 57فرغلي، جاد أ.د: الدور الرتبوي للمسجد يف صدر اإلسالم، جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية، ص  (32)
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ومل تكن مدرسة املسجد قاصرة على تعليم فئة من الناس بل مفتوحة لكل شرائح اجملتمع 
وتفسري القرآ ن الكرمي ورواية أحاديث الرسول ابلتساوي، ومل تكن كذلك قاصرة على تعليم الفقه 

صلى هللا عليه وسلم وشرحها وتدارس بعض العلوم اإلسالمية، بل درست فيه العلوم واملعارف 
األخرى كعلم الكالم وغريه. "ومع مرور األايم كانت تعقد يف املسجد حلقات لدراسة الكيمياء 

 .(33)وم مما تنهض به اجلامعات اآل ن"والفيزايء واهلندسة والفلك والط  وغريها من العل

"ومل يكن املسجد مقصورًا على الذين جت  عليهم الصالة شرعًا من الرجال بل لقد حرص 
اإلسالم على رعاية األطفال، فلقد كانوا أيتو ن املسجد على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 .(34)وكا ن يرعى شئوهنم ويتلطف لم "

اضرات والندوات والدروس ومجيع النشاطات األخرى فرص كثرية لبناء ويف استثمار اخلط  وا  
ة ويتعلم الكبار املوعظة فيتعلم األبناء يف املسجد القدوة احلسناإلنسا ن الصاحل لنفسه ووطنه، 

إ ن الثراء املعريف الذي يوفره املسجد يوسع مدارك الفرد، فيشعر مبساواته مع اآلخرين، ، املؤثرة
 معاين املواطنة. وابلتايل ترتسخ

 : دور املسجد يف غرس قيمة احلريةاثنيا  

لإلنسا ن احلق أ ن يفكر تفكريا مستقال يف مجيع ما يكتنفه من شؤو ن، وما يقع حتت ادراكه من 
 .(35)ظواهر، وأ ن أيخذ ما يهديه إليه فهمه ويعرب عنه مبختلف وسائل التعبري

                                                           

 49،50قط ، حممد علي، منهج القرآ ن يف الرتبية، بريوت، مؤسسة الرسالة، ص  (33)

 .124أحكامه، آدابه، بدعه". صهة(. "املسجد يف اإلسالم، رسالته، نظام بنائه، 1391وائلي، خري الدين. ) (34)

 91ص 1986، 3علي عبد الواحد واقي، احلرية يف اإلسالم، دار املعارف، القاهرة، ط( 35)
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وال تقل احلرية املنضبطة يف أمهيتها ودورها لتفعيل املواطنة عن املساواة، فهي ركيزة أساسية، ال  
تقوم املواطنة بدوهنا، حيث أ ن احلرية تربز خصائص الشخصية، وتعزز الثقة لدى املواطن وتوسع 

 آفاق املشاركة االجتماعية.

 القيم التالية:ويتضح دور املسجد الرتبوي يف غرس احلرية من خالل غرس 

نتيجة جتمع أعداد كبرية من املصلني ابملسجد، تظهر فضيلة التحلي ابلتسامح : التسامح -1
مع اآلخرين والتقرب منهم، والتذكر أ ن اجلميع شركاء يف جمتمع واحد، ولكل شخص ميوله 

 ومنط شخصيته، فيتعود املصلي التسامح مع اآلخرين.
ملصلني ببعضهم وما يدور بنهم من حوارات قبل من خالل التقاء ا: احلوار وتقبل اآلخر -2

 وبعد الصلوات ترتسخ فيما بينهم قيمة احلوار وتقبل الطرف اآلخر.
االحرتام هو جوهر املواطنة، ويف نفس الوقت من أهم القيم الرتبوية اليت : احرتام اآلخر -3

وسلم ينفي بحرص اإلسالم على بنائها يف قل  أتباعه، لدرجة ا ن النيب صلى هللا عليه 
اإلميا ن عمن ال بحرتم ويرحم ويقدر اآلخر، فيقول صلى هللا عليه وسلم: ) ليس منا من مل 

، هذا على املستوى النظري وأما على املستوى (36)كبريو (عرف شرف  يرحم صغريو وي
التطبيقي فهو يف املسجد حيث نالحظ ذلك يف قضية ترتي  الصفوف يف الصالة ووضع 

 ن املناس  هلم واحلفظة قرب اإلمام، و الصيب الصغري عليه أ ن يصلي خلف املسنني يف املكا
الكبار فتقدم صفوف الكبار مث يصلي الصغار خلفهم يف الصف اخلاص لم والذي يفهم 
علم النفس يعلم مدى التأثري النفسي الذي سوف بحدثه هذا األمر، من غرس االحرتام 

 والتقدير.

                                                                                                                                                         

 ( رواه اإلمام أ.د وأبو داود والرتمذي36)
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 مشفق على أهل بلده ووطنه يتمىن هلم اهلداية والنجاة من املواطن الصاحل: حب الري للغري -4
العذاب، وعرب عن ذلك قوله سبحانه وتعاىل على لسا ن الرجل املؤمن من آل فرعو ن: "َوقَاَل 
ْثَل َدْأبي قَةْومي نُوٍح َوَعاٍد َوثَُ  * مي ْثَل يَةْومي اأْلَْحزَابي وَد الَّذيي آَمَن اَي قَةْومي إييّني َأَخاُف َعَلْيُكم مّي

ْم َوَما اهَُّ يُرييُد ظُْلًما لّيْلعيَبادي" )غافر، (، وأنشطة املسجد 31، 30اآليتا ن:  َوالَّذييَن مين بَةْعديهي
 تريب غريزة ح  اخلري للغري.

التعارف قاعدة من  املسجد يؤدي إىل التعارف بني املسلمني،: التعارف وتقوية الروابط -5
جل اَي أَيةلَها النَّاُس إيوَّ  قواعد اآلداب اإلسالمية، بل هو ضرورة من ضرورات التعامل بني الناس

اُكْم إي نَّ هللَا َخَلْقَناُكْم ميْن ذََكٍر َوأُنْةَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعواًب َوقَةَبائيَل ليتَةَعاَرُفوا إي نَّ َأْكَرَمُكْم عيْنَد هللاي أَتْةقَ 
{ فيتجن  املتعارفو ن كل ما يضعف اإلخوة اإلميانية من ظلم 13َعلييمَل َخبيريَل[  احلجرات:

 وحسد واحتقار وسخرية وغيبة ومنيمة.

ُنو َن إيْخَوةَل [  احلجرات: ُْؤمي
َا امل { 10واملسجد يؤدي إىل زايدة روابط األخوة بني املسلمني جلإيمنَّ

ا كا ن املسلم يشارك يف أنشطة املسجد  حيث يلتقو ن كل يوم مخس مرات يف الصلوات، وإذ
كالزايرات  وحلقات العلم  وعيادة املرضى وإجابة الدعوة وإفشاء السالم وطالقة الوجه 
والنصيحة ابلكلمة الطيبة لكل مسلم والتخلق ابألخالق الطيبة كالعفو واإليثار  وحسن الظن  

ة وترابط تصل إىل درجة اخللة ونصرة املظلوم واإلحسا ن للجار ... فيصبح بني املسلمني صداق
ُتَّقينَي[  الزلخرف:

ُء يَةْوَمئيٍذ بَةْعُضُهْم ليبَةْعٍض َعُدوٌّ إيالَّ امل الَّ  { 67جلاأَلخي
ا ن قدرة املصلي ابملسجد على احرتام املصلني والقائمني على إدارة : الرتف  عل الالفات -6

ل التسامي عن اخلالفات املسجد، واملشاركة يف طرح أفكار تنموية تغرس املواطنة من خال
 من أجل قطف ثار املصاحل املشرتكة.

يف املسجد يتعلم املصلو ن أصول املمارسة الدميوقراطية وقواعدها، فمن : التعبري عل الرأي -7
واج  املصلي تنبيه اإلمام إذا أخطأ، فالصالة تدري  عملي على املمارسة السليمة 

  للدميوقراطية.
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اجملالس النيابية، حيث أنه إذا حدث أمر هام ودوا الصالة جامعة، وميثل املسجد أيضًا دور 
الصالة جامعة، فيجتمع املصلو ن ابملسجد ألداء الصالة مث يستشري االمام ذوي الرأي والتجربة 
فيما جد من أحداث، مث يعلن رأيه للجميع، ولذا كا ن املسجد يؤدي دور اجملالس النيابية يف 

 .  (37)الوقت احلاضر

كل شيء يف املسجد يعلم النظام، من توحيد القبلة، وانتظام الصفوف، وآداب : امالنظ -8
َن السلنَّةي إيَذا -رضى هللا عنه- ْن أََنسي ْبني َماليكٍ الدخول واخلروج، عَ  ، أَنَُّه َكا َن، يَةُقوُل: ))مي

َد َأ ْن تَةْبَدأَ بيريْجليَك اْلُيْمىَن، َوإيَذا َخَرْجَت َأ نْ        .(38)تَةْبَدأَ بيريْجليَك اْلُيْسَرى(( َدَخْلَت اْلَمْسجي

 : دور املسجد يف غرس قيمة املشاركة اجملتمعيةاثلثا  

املصلو ن يف املساجد بحسو ن أبخوة اإلسالم، وجمتمع املصلني داخله جمتمع يسوده احل  والصفاء 
املسلمني مخس والوائم، فهو جمتمع يتفقد الغائ  وبحرتم احلاضر، ويعني بعضه بعض، فلقاء 

مرات يف اليوم داخل املسجد يثمر روح اجلماعة والتآلف والتعاطف، كما يقوي اإلحساس 
 اجلماعي ابلتعاو ن على الرب والتقوى والبعد عن االمث والعدوا ن.

إ ن اعتياد املسجد والرتدد إليه ينعكس على سلوك الفرد يف جمتمعه، فيحمل الفرد يف داخل نفسه 
 عله يسعى إىل احلفاظ على كيا ن اجملتمع.روح اجلماعة، مما جي

 من خالل غرس القيم التالية:ويتضح دور املسجد الرتبوي يف غرس قيمة املشاركة اجملتمعية 

                                                           

اإلسالم، م . نقال من الدور الرتبوي للمسجد يف 1964حممد البهي، االزهر اترخيه وتطوره، القاهرة، دار مطابع الشع ،  (37)
 21د.فرغلي جاد أ.د ص 

 (602/ 2( وحسنه األلباين يف الثمر املستطاب )338/ 1)  رواه احلاكم (38)
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يشري مفهوم االنتماء إىل االنتساب لكيا ن ما، يكو ن الفرد متوحدًا معه ومندجماً :النتماء .1
، واالنتماء هو شعور (39)ابألما ن فيه فيه، ابعتباره مقبواًل وله شرف االنتساب إليه، ويشعر

 داخلي جيعل املصلي ابملسجد يعمل حبماس وإخالص لالرتقاء بوطنه والدفاع عنه.  
، وتنغرس هذه (40)مأخوذة من تبع ونصر وطاع وخضع لسلطة ما بقصد املصلحة: الولء .2

 القيمة من خالل اتباع اإلمام يف الصلوات، واخلضوع لتعاليم املسجد وآدابه.
ما من مكا ن تتجلى فيه الوحدة الوطنية بصورة جلية مثل املسجد إذ يقف : الوحدة الوطنية .3

اجلميع يف صف واحد ابلصالة وقد ذابت وانصهرت مجيع الفوارق اليت  يز بعضهم عن 
 بعض.

إ ن املسجد هو املكا ن الطبيعي الذي جيمع املسلمني لغرض واحد وبنية خالصة خلف إمام 
عنه، هذا االجتماع الذي يوحي ابلتآلف والوحدة، ويشعر اجلميع ابلقوة واحد ال يتخلفو ن 

 واالنتماء للجماعة مما جيعل الفرد منهم يشعر ابلطمأنينة وبحس ابلراحة النفسية والكرامة واألما ن.

إ ن اعتياد املسجد والرتدد عليه ينعكس على سلوك الفرد يف جمتمعه وبذلك بحمل الفرد املسلم يف 
روح املواطنة اليت يقف معها بني يدي هللا مما جيعله يسعى إىل احلفاظ على كيا ن  دخيلة نفسه

 الوطن الذي هو جزء منه، وما األمة إال تلك اجملتمعات املكونة من األفراد.

ويتجسد هذا الشعور االجتماعي أيضاً حىت خارج املسجد من خالل تعامل املسلمني وتفاعلهم 
 تسبوه من القيم والفضائل يف املسجد.يف شكل أمة واحدة حبكم ما اك

                                                           

 .93م، ص1،2004حممد منري حجاب: املعجم اإلعالمي، ط (39)
م، 2013،جوا ن 11حليلو نبيل، دور األسرة يف ترسيخ قيم املواطنة، ضمن جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد (40)

 .233ص
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من أهم وظائف املسجد الرتبوية أنه يعوّيد املسلمني على التزام اجلماعة : الشعور اجلمعي .4
واالرتباط لا عدة مرات يف اليوم الواحد حيث يستشعر املسلم أمهية أ ن يكو ن مع إخوانه 

هم أمام الباري املصور يؤدو ن شعائر دينهم وهم يف ذلك سواسية كأسنا ن املشط حني وقوف
على  صلى هللا عليه وسلم فهم متساوو ن موحدو ن متوحدو ن. وقد حثنا الرسول الكرمي

احلرص على الذهاب للمساجد والتزام اجلماعة وعلمنا أ ن كل خطوة للمسجد ترفع درجة 
قال: قال رسول هللا صلى  رضي هللا عنه وحتط خطيئة، روى البخاري ومسلم عن أيب هريرة

صالة الرجل يف مجاعة ُتَضعَّف على صالته يف بيته ويف سوقه مخًسا وعشرين  عليه وسلم:  
إال الصالة، مل خيط  ضعًفا، وذلك أنه إذا أحسن الوضوء، مث خرج إىل املسجد ال خيرجه

خطوة إال رفعت له لا درجة، وحطت عنه لا خطيئة، فإذا صلى مل تزل املالئكة تصلي 
عليه ما دام يف مصاله ما مل بحدث، تقول: اللهم اغفر له اللهم أر.ه وال يزال يف صالة ما 

 (42) (41) { انتظر الصالة.

الليل والنهار يف الصيف والشتاء، وال يف  ؟"وأي جامعة شعبية كاملسجد تسع اجلميع يف رحالا
 .(43)ترد طالباً شيخاً كا ن أو صبياً، وال تشرتط رسوماً وال أتميناً، وال تضع قيوداً وال عراقيل"

تربية املسجد حترص وبشدة أ ن يكو ن املصلو ن متواضعني ال يعرف الكرب : الفضائل اللقية .5
اجملتمع األغنياء والفقراء واألقوايء والضعفاء طريقا اىل قلولم، فعندما يرى الصغري مجيع أفراد 

والعلماء والعوام اجلميع ميرغ جبهته يف األرض يف تواضع شديد وانكسار، يقول لنفسه على 
أ ن أحتلى لذه الصفة، أل ن كل من بحبهم متصفو ن لا، ويتعلم أيضا فنو ن التعامل مع 

 اآلخرين أبخالق مثالية.

                                                           

 (. 2/252(، أ.د )559(، أبو داود الصالة )49البخاري كتاب البيوع، ابب ) (41)
 . 649( ومسلم 1/158( فضل صالة اجلماعة)30أخرجه البخاري كتاب األذا ن، ابب )  (42)
 .226القرضاوي، يوسف: العبادة يف اإلسالم، ص  (43)
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افظةةةةةةةة علةةةةةةةى نظافتهةةةةةةةا وعةةةةةةةدم إلقةةةةةةةاء القةةةةةةةاذورات واألوسةةةةةةةا  مةةةةةةةن آداب املسةةةةةةةاجد ا : النظافـــــــة .6
ةةةةةرَل  :فيهةةةةةا ةةةةةْم ُحرَُمةةةةةاتي اهَّي فَةُهةةةةةَو َخيةْ لَةةةةةهُ  وذلةةةةةك تعظيمةةةةةا لشةةةةةأهنا، قةةةةةال تعةةةةةاىل:  َذليةةةةةَك َوَمةةةةةْن يُةَعظّي

ةةةةةةْن تَةْقةةةةةةَوى   [30جلاحلج: عيْنةةةةةةَد رَبّيةةةةةةهي{ ةةةةةةْم َشةةةةةةَعائيَر اهَّي فَإينةََّهةةةةةةا مي وقةةةةةةال سةةةةةةبحانه  َذليةةةةةةَك َوَمةةةةةةْن يُةَعظّي
{ جلاحلةةةةةةةةةج: اْلقُ  ، أ نَّ َرُسةةةةةةةةةوَل -رضةةةةةةةةةى هللا عنةةةةةةةةةه- [ ويف حةةةةةةةةةديث أَنَةةةةةةةةةس بْةةةةةةةةةن َماليةةةةةةةةةكٍ 32لُةةةةةةةةةوبي
دي: ))إي نَّ َهةةةةةةةةةةةةذيهي -صةةةةةةةةةةةةلى هللا عليةةةةةةةةةةةةه وسةةةةةةةةةةةةلم- هللاي  ّ الةةةةةةةةةةةةذي ابَل يفي اْلَمْسةةةةةةةةةةةةجي ، قةةةةةةةةةةةةال لأَلْعةةةةةةةةةةةةرَايبي

ةةةةةةةَي ليةةةةةةةذيكْ  َةةةةةةةا هي ، َواَل اْلَقةةةةةةةَذري إيمنَّ ةةةةةةةْن َهةةةةةةةَذا اْلبَةةةةةةةةْولي َد اَل َتْصةةةةةةةُلُح ليَشةةةةةةةْيٍء مي ري هللاي َعةةةةةةةزَّ َوَجةةةةةةةلَّ، اْلَمَسةةةةةةةاجي
. . . احلةةةةةةةديث(( وهةةةةةةةذه النصةةةةةةةوص تشةةةةةةةجع اجلميةةةةةةةع للمسةةةةةةةارعة . (44)َوالصَّةةةةةةةاَلةي َوقيةةةةةةةرَاَءةي اْلُقةةةةةةةْرآ ني

 يف تنظيف املساجد وما حوهلا، مث ترتسخ قيمة النظافة.
الصالة حبركاهتا وما يسبقها من غسل ووضوء وطهارة للثوب واملكا ن، : العناية الصحية .7

صحته، وتعمل على سالمة بنيته، فقد سبق هذا املنهج النظم الصحية يف حتفظ لإلنسا ن 
العناية ابلنفس اإلنسانية، ووجوب ا افظة عليها لوقايتها من األمراض، وهذا ما يسمى 
حديثًا "ابلط  الوقائي"، ومعاجلتها مما يصيبها من أمراض، وهذا ما يسمى "ابلط  

 . (45)ء يف حركاهتا أو سكناهتا أو يف االستعداد هلاالعالجي". والصالة ذات طابع مجايل سوا

عن  "كما استح  للمصلي أ ن يتسوك عند كل صالة: " السواك مطهرة للفم مرضاة للرب"،
لوال أ ن أشق على أميت " ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:قأيب هريرة رضي هللا عنه قال: 

 .(46)"عند كل صالةابلسواك  ألمرهتم

الصةةةةةالة ليسةةةةةت عبةةةةةادة روحيةةةةةة فحسةةةةة ، إهنةةةةةا نظافةةةةةة وتطهةةةةةر، : الرفيـــــ اجلمـــــال والـــــروق  .8
وتةةةةةزين وجتمةةةةةل، اشةةةةةرتط هللا هلةةةةةا تطهةةةةةر الثةةةةةوب والبةةةةةد ن واملكةةةةةا ن مةةةةةن كةةةةةل خبةةةةةث مسةةةةةتقذر، 

                                                           

 (285( ومسلم )221رواه البخاري )  (44)
   م،1968، 1العبادات(، القاهرة، مكتبة الكليات األزهرية، ط-احلصري، أ.د: من الفقه اإلسالمي )املدخل  (45)
 بتصرف. 149-147ص         
 رواه ابن ماجه وهو ايضاً يف الصحيحني  (46)
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وأوجةةةةةة  التطهةةةةةةر ابلغسةةةةةةل والوضةةةةةةوء. قةةةةةةال تعةةةةةةاىل:" اي بةةةةةةين آدم خةةةةةةذوا زينةةةةةةتكم عنةةةةةةد كةةةةةةل 
أ ن تتزينةةةةةةةةوا. ومةةةةةةةةن (. واملقصةةةةةةةةود عنةةةةةةةةد هتيةةةةةةةةؤكم للصةةةةةةةةالة ال بةةةةةةةةد 31مسةةةةةةةةجد".)األعراف:آية

السةةةةةةةنة كةةةةةةةذلك أ ن يغتسةةةةةةةل املصةةةةةةةلي ويتطيةةةةةةة  ويلةةةةةةةبس أحسةةةةةةةن مةةةةةةةا عنةةةةةةةده وال ميضةةةةةةةي إىل 
  املسجد يف ثياب مهنته، خاصة إذا كانت مهنته ترتك أثراً يف الثياب.

وقةةةةةةةةد أثةةةةةةةةىن القةةةةةةةةرآ ن علةةةةةةةةى أهةةةةةةةةل مسةةةةةةةةجد قبةةةةةةةةاء واملسةةةةةةةةجد النبةةةةةةةةوي حبرصةةةةةةةةهم علةةةةةةةةى التنظةةةةةةةةف 
ةةةةةةةْن  ةةةةةةةَس َعلَةةةةةةةى التةَّْقةةةةةةةَوى مي دَل أُسّي أَوَّلي يةَةةةةةةةْوٍم َأَحةةةةةةةقل أ َْن تَةُقةةةةةةةوَم فييةةةةةةةهي فييةةةةةةةهي ريَجةةةةةةةالَل بحُيبلةةةةةةةو َن أ َْن )َلَمْسةةةةةةةجي

رييَن( ُ بحُي ل اْلُمطَّهّي  (.108)التوبة:  يَةَتَطهَُّروا َواهَّ

ُد َوتُةنَةةةةةةزَُّه َعْنةةةةةُه الةةةةةرََّوائيُح اْلَكرييَهةةةةةُة، حلةةةةةديث َجةةةةةابيري بْةةةةةني َعْبةةةةةدي هللاي  َّةةةةةا ُتَصةةةةةا ُن َعْنةةةةةُه اْلَمَسةةةةةاجي  رضةةةةةى- َوممي
ّي -هللا عةةةةنهم ةةةة-صةةةةلى هللا عليةةةةه وسةةةةلم- ا، َعةةةةني النَّةةةةيبي -ْن َهةةةةذيهي اْلبَةْقلَةةةةةي، الثلةةةةومي قَةةةةاَل: ))َمةةةةْن َأَكةةةةَل مي

َدَو، فَةةةةةإي نَّ اْلَماَلئيَكةةةةةَة تَةتَةةةةةَأذَّ  ى وقَةةةةةاَل َمةةةةةرًَّة: َمةةةةةْن َأَكةةةةةَل اْلَبَصةةةةةَل َوالثلةةةةةوَم َواْلُكةةةةةرَّاَث فَةةةةةاَل يَةْقةةةةةَرَبنَّ َمْسةةةةةجي
ْنةةةةةةةةهُ  َّةةةةةةةةا يَةتَةةةةةةةةَأذَّى مي ويةةةةةةةةدخل يف ذلةةةةةةةةك مةةةةةةةةن ابب أوىل مةةةةةةةةن ابُتلةةةةةةةةي ابلتةةةةةةةةدخني،  (47)بَةنُةةةةةةةةو آَدَم(( ممي

فيجةةةةةةة  عليةةةةةةةه أ ن يُقلةةةةةةةةع عةةةةةةةن هةةةةةةةذا املنكةةةةةةةةر الةةةةةةةذي حرمةةةةةةةه الشةةةةةةةةرع، وإال فليتةةةةةةةق هللا وال يةةةةةةةةؤذي 
 املسلمني برائحة الدخا ن الكريهة.

 : دور املسجد يف غرس قيمة املسؤولية الجتماعيةرابعا  

االنسا ن نفسه القدرة على أ ن يفي ابلتزاماته، وهي اإلحساس املسؤولية هي املقدرة على أ ن يلزم 
للمسجد دور كبري ومهم يف تنمية املسؤولية اإلنسانية . و (48)اباللتزام حنو األشياء أو األفراد

 والوطنية لدى أفراد اجملتمع وذلك من خالل اآليت:

                                                           

 (564( ومسلم )853رواه البخاري ) (47)
    م، 2013،جوا ن 11حليلو نبيل، دور األسرة يف ترسيخ قيم املواطنة، ضمن جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد (48)

 .235ص  
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ذلك من خالل ا افظة وتتمثل يف ا افظة على املال العام، وينغرس : احرتام امللكية العامة .1
 على ممتلكات املسجد وأدواته، واالعتدال ابستهالك املاء والكهرابء.

من مظاهر التكافل االجتماعي، التسابق يف إفطار الصائم ابملساجد، : التكافل الجتماعي .2
وقد جعل النيب والتسابق يف تقدمي اخلدمة لآلخرين، وتقدمي العمل التطوعي جبميع أشكاله، 

مبثابة مكت  للخدمة االجتماعية ومجع التربعات ومعاونة ا تاجني )إىل جان  أداء املسجد 
متقلدي السيوف  –أو القباء  –الصالة فيه(. "حدث أ ن وفد عليه قوم عراة جمتايب النمار 

ملا رأى ما لم من الفاقة، فأمر بالل فأذ ن وأقام مث صلى مث  –أي تغري  –فتعمر وجهه 
هلم على رعاية الرحم وتقدير اخلري، فاهنالت التربعات من الدونري  خط  يف الناس حااثً 

والثياب والرب والتمر حىت تكو ن كوما ن عظيما ن من الطعام والثياب، فتهلل وجه النيب صلى 
 .(49)هللا عليه وسلم وأعطى القوم حىت سروا"

وتطرح حلوال إ ن خط  اجلمعة اليت ابألساس تتناول مشاكل اجملتمع وقضاايه : صن  القرار .3
مستنبطة من وحي القرآ ن وتراث املسلمني تؤدي إىل اختاذ قرارات وصنع أفكار نرية يف طريق 

 ترسيخ املواطنة.
عندما تكو ن الصلوات ابملسجد حمددة أبوقات دقيقة، ينغرس يف نفس حرتام الوقت: ا .4

 املصلي االهتمام ابلوقت والدقة يف املواعيد.
ن خالل االتقا ن يف تصميم املساجد وبنائها يتعلم املواطن م: األمانة الوظيفية والتقان .5

 االتقا ن واجلودة، ومن خالل تقدمي األفضل يف االمامة نتعلم تقدمي األفضل يف الوظائف
مل تكن رسالة املسجد غربة وبعدا عن الدنيا وتعطيال عن : السعي لكسب الرزق واإلنتاج  .6

احلياة اليت فرضها هللا على االحياء. بل اكتساب الرزق، وإال كا ن ذلك هرواب من معركة 
رسالة املسجد تشجع على الكس  واإلنتاج، قال تعاىل:)فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف 

                                                           

 101م(. "أصول الرتبية اإلسالمية". القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنشر، ص1978سعيد إمساعيلي. ) (49)
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األرض(، ففي اآلية الكرمية موازنة بني عبادة هللا وأداء فرائضه وبني العمل والسعي لكس  
 الرزق احلالل.

تريب املسلمني على األمر ابملعروف والنهي املساجد : األمر ابملعروف والنهي عل املنكر .7
َهْو َن َعني  قال تعاىل:) )َوْلَتُكنْ ، عن املنكر ْلَمْعُروفي َويَةنةْ ْنُكْم أُمَّةَل َيْدُعو َن إيىَل اخلَْرْيي َوأَيُْمُرو َن ابي مي

   (104اْلُمْنَكري َوأُولَئيَك ُهُم اْلُمْفليُحو َن(( )آل عمرا ن:

القضاء على الفواح  واملنكرات وسوء األخالق فيحافظ على طهارة فاملسجد له دور عظيم يف 
ْنكَ 
ُ
ْحَسا ني َوإييَتاءي ذيي الُقْرََب َويَةنةَْهى َعني الَفْحَشاءي َوامل لَعْدلي َواإلي ري اجملتمع ونقائه جل إي نَّ هللَا أَيُْمُر ابي

ىل جل..َوأَقيمي الصَّاَلَة إي نَّ الصَّاَلَة تَةنةَْهى وقال تعا ،{90َوالبَةْغيي يَعيُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرو َن [  النحل:
ْنَكري َوَلذيْكُر هللاي َأْكبَةُر َوهللُا يَةْعَلُم َما َتْصنَةُعو َن[، 

ُ
بَةَها َومُمَْتثيَلَها َعني الَفْحَشاءي َوامل فالصَّاَلَة تَةنةَْهى َصاحي

ْن تياَلوَ  ةي اْلُقْرآ ني اْلُمْشَتميلي َعَلى اْلَمْوعيظَةي. َوالصَّاَلُة َتْشَغُل  َعني اْلَفْحَشاءي َواْلُمْنَكري، َوَذليَك ليَما فييَها مي
، ُكلَّ َبَد ني اْلُمَصلّيي، فَإيَذا َدَخَل اْلُمَصلّيي يفي حميْرَابيهي َوَخَشَع وأخبت لربه وادكر أَنَُّه َواقيفَل بَةنْيَ يََدْيهي 

نَةْفُسُه َوَتَذلََّلْت، َوَخاَمَرَها اْرتيَقاُب اهَّي تَةَعاىَل، َوَظَهَرْت َعَلى  َوأَنَُّه ُمطَّليعَل َعَلْيهي َويَةرَاُه، َصُلَحْت ليَذليكَ 
َا إيىَل أَْفَضلي حَ  ُع لي ْن َذليَك َحىتَّ ُتظيلَُّه َصاَلةَل ُأْخَرى يَةْرجي بَةتُةَها، َومَلْ َيَكْد يَةْفتُةُر مي هي َهيةْ   .(50)اَلةٍ َجَواريحي

 
  يف غرس قيم املواطنة دور املسجد: مستخلص راب املطلب ال

 من خالل استعراض الدور الرتبوي للمسجد يف غرس قيم املواطنة ومفاهيمها نستنتج اآليت:

 أول : مميزات تربية املسجد

  تتميز تربية املسجد بتحقيق األبعاد اآلتية:بشكل عام 

 وسعها(.البعد النفسي، وهو: التعلم وفق القدرات واالستعدادات )ال يكلف هللا نفسا إال  -1

                                                           

 (348/ 13تفسري القرطيب )القرطيب، اجلامع ألحكام القرآ ن،   (50)
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البعد االجتماعي. وهو: إعداد الفرد للمشاركة وبذل اجلهد يف احلياة العامة واملشاركة يف  -2
 التنمية االقتصادية.

البعد التكاملي، أي التكامل يف اإلعداد، حيث إ ن اإلسالم ينظر إىل الفرد على أنه وحدة  -3
 والعقلية.متكاملة، تتم تنميته من كل اجلوان : املادية والروحية والعاطفية 

 : مميزات منهج املسجد يف غرس قيم املواطنة اثنيا  

 تنوع املواقف واألسالي  والفرص، لغرس املواطنة -1
 املمارسة العملية جملموعة مواقف تزرع قيم املواطنة.  -2
 تعدد قيم املواطنة اليت يوفرها املسجد ملن تردد عليه.  -3
يسارع إىل ممارسة أعمال الرب بدافع من تنمية الرقابة الذاتية. حيث أ ن املرتدد على املسجد  -4

ضمريه، لنيل رضا هللا عز وجل، مما ينمي الرقابة الذاتية، وابلتايل صدق املواطنة يف نفع 
 اآلخرين.

لذه املنهجية الرابعية  يز املسجد عن غريه، األمر الذي يؤهل املسجد ليكو ن أفضل مصدر 
 لغرس املواطنة.

 ية حقوق اإلنسانا : فلسفة املسجد جتاه قضلثاث

تعد قضية حقوق اإلنسا ن من صل  قضااي املواطنة، وهي يف نفس الوقت قضية عاملية معاصرة، 
سال مداد قلم الكّتاب حوهلا، وازدهرت جتارة الورق لكثرة ما ُكت  حوهلا وفيها وعنها، ومع كل 

إال أ ن حتليل  وم.ذلك واقع امليدا ن يصر  ابزدايد انتهاك أبسط احلقوق اإلنسانية يومًا بعد ي
رسالة املسجد فلسفيًا جتاه قضية حقوق اإلنسا ن مغايرة  اماً، حيث أ ن تربية املسجد تغرس 

 ثقافة تقدمي الواجبات قبل احلقوق، لعدة أسباب منها:
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القيم األخالقية تتمثل داخل نفسية املرتدد للمسجد على حنو حقوق لآلخرين، وابلتايل  .1
 ، رغبة لنيل رضا هللا عز وجل.(51)واجبات يلتزم ابلوفاء لا يتحتم عليه حتقيقها على حنو

كل إنسا ن أراد لنفسه السالمة يف دنياه وآخراه سارع يف أتدية ما تغرس تربية املسجد أب ن   .2
جي  عليه من حقوق جتاه خالقه واآلخرين، إذ ن قدم ما عليه من واجبات وقد ال يسأل 

 قبل اآلخرين.عن حقوقه اليت ستتوطد من تلقاء نفسها من 
تغرس تربية املسجد أ ن ممارسة الواج  عطاء لآلخر، بينما ممارسة احلق أخذ من اآلخر،  .3

فََأمَّا َمْن ومعلوم يف منظومة أخالق املسجد أفضلية تقدمي العطاء على األخذ، قال تعاىل: )
حْلُْسىَن )5أَْعَطى َواتةََّقى ) رُُه ليْلُيْسَرى 6( َوَصدََّق ابي  ، سورة الليل.(7)( َفَسنُةَيسّي

الرقابة على تنفيذ الواجبات داخلية من ضمري اإلنسا ن ال تتطل  جهد وال مال، بينما  .4
الرقابة على تنفيذ احلقوق سلطة خارجية تتطل  جهد ومال ورمبا خصومات لذلك أنشئت  

 .كليات احلقوق للدفاع عن حقوق االنسا ن واملواطن
لو قام كل فرد أو مجاعة بواجبه خري قيام، يعين حصول كل فرد أو مجاعة يغرس املسجد أنه  .5

على حقه، مع التأكيد أنه ليس من الضرورة أ ن كل واج  يقابله حق، أل ن التبادل كهذا ال 
جيد له موضعا يف البعد األخالقي الرابين، حيث تعد واجبات االنسا ن حنو بين االنسا ن 

قة وجوده السامية مبسؤولية حتقيقه، وجعلته وكيال على والكو ن أمرًا أخالقيا فوضته حقي
 تنفيذه. 

ً                                                                                    مثال : تزرع تربية املسجد أ ن الرب ابلوالدين واج ، واخلدمة لإلنسانية واجبة، واحلياة املتوافقة مع    
أنبل املبادئ واجبات واالسهام يف بناء احلضارة وبسط السالم واجبات  وصدق املواطنة 

ليكو ن  حق وجوده اإلنسا ن واجبه يف الوجود الذي يطالبه بتحقيقوهكذا، بحقق ..واجبة.
 لوجوده معىن. 

                                                           
ء من تلقافإ ن احلقوق سوف تتوطد  قال مهاتري غاندي: "املصدر احلقيقي لكل احلقوق هو الواج . إذا قام كل منا بواجبه (51)

 ذاتها"
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هي الطريقة األكثر فاعلية يف غرس -تقدمي االلتزام ابلواج  قبل املطالبة ابحلق–وهذه الفلسفة 
 قيم املواطنة.

 من خالل حتليل البحث الذي بني أيدينا خنرج بنتائج كثرية أبرزها ما أييت:: البحث نتائج

تعترب املواطنة األساس الدستوري للمساواة يف احلقوق والواجبات بني أبناء الدولة الواحدة،  .1
وهي أيضا أداة لبناء مواطن قادر على العي  بسالم وتسامح مع غريه، وقادر على املشاركة 

 يف بناء وتنمية الوطن واحلفاظ على العي  املشرتك فيه.
تشتت الوالءات بني أفراد اجملتمع جتعل من االهتمام قضااي العصر احلاضر وما ينتج عنه من  .2

 ابملواطنة أمراً ملحاً وعاجاًل.
للمواطنة قيم كثرية تنتمي إىل أربع قيم رئيسية هي: املساواة واحلرية واملشاركة واملسؤولية  .3

 اجملتمعية.
درسة ميكن أ ن تغرس املواطنة من مصادر عديدة مثل: األسرة والبيئة ا يطة والرفاق وامل  .4

 واملسجد واجلامعة واالعالم وغريها.
تضم كل التخصصات اليت -إ ن جاز التعبري-املسجد يف صدر اإلسالم كا ن ميثل جامعة .5

بحتاجها اجملتمع، حيث كا ن يقوم أبدوار متعددة: تربوية واجتماعية وصحية وعسكرية 
 وإعالمية وقضائية وغريها.

 نة، بصورة عملية.يشكل املسجد دوراً أساسياً يف غرس قيم املواط .6
 يتضح من أدوار املسجد أبنه ميدا ن ال غىن عنه للتدري  على غرس املواطنة.   .7
يريب املسجد االلتزام ابلواجبات قبل التمتع ابحلقوق، حيث لو قام كل واحد بواجباته،  .8

 لتوطدت احلقوق من تلقاء نفسها.
شأهنا غرس املواطنة بصورة  تتميز رسالة املسجد بغرس رقابة ذاتية لتنفيذ جمموعة أنشطة من .9

 حقيقية.
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 البحث توصيات

اجراء دراسة علمية مقارنة توضح الفرق بني الدور الرتبوي الذي يقوم به املسجد يف صدر  .1
اإلسالم والدور الرتبوي الذي يقوم به املسجد يف الزمن املعاصر، وحماولة إعادة املسجد إىل 

 دوره الرائد يف بناء اجملتمع.

ابألئمة اهتماما حقيقيا وإعدادهم مبا يتناس  مع حجم مسؤوليتهم، فالبد أ ن االهتمام  .2
 يكو ن اإلمام عاملا ابلشريعة مطلعا على العلوم العصرية واعياً ابحتياجات الناس ومشاكلهم.

 إعداد خطباء ارجتاليني ملا للخطبة االرجتالية من أثر يف تعديل السلوكيات. .3
مها يف توعية زائري املسجد ابلقيم الوطنية وكل ما من شأنه ضرورة قيام اإلمام واخلطي  بدور  .4

 تنمية اجملتمع ورقيه.
ضرورة الرتدد على املسجد صغارا وكباراً والتفاعل مع أنشطة املسجد، ملا يف ذلك من منافع  .5

 يف مجيع اجملاالت.
د عدم تسليم اإلمامة يف املسجد اىل غري العرب، خاصة يف اجملتمعات العربية، واال فق .6

 املسجد تواصله مع بقية اجملتمع.
كل من القطاعات احلكومية واألهلية مطالبة ابلسخاء يف األنفاق على تشييد املساجد  .7

 وعمارهتا.
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 املصادر واملراج 

 املصادر واملراج  العربية:-أول

 ( 1994ابن منظور، أيب الفضل مجةال الةدين) ، ،لبنةا ن،  بةريوت،لسةا ن العةرب، دار صةاد
            الثالثة.الطبعة 

  ومصةةةادرها  اإلسةةةالمية: دراسةةةة يف طبيعةةةة القةةةيمأبةةةو العينةةةني، علةةةي خليةةةل مصةةةطفى: القةةةيم
ودور الرتبيةةةةةة اإلسةةةةةةالمية يف تكوينهةةةةةةا وتنميتهةةةةةةا، مكتبةةةةةةة إبةةةةةةراهيم حلةةةةةةيب، املدينةةةةةةة املنةةةةةةورة، 

 .م1998
  )املةةؤ ر الثقةةايف أبوالفتةةوح، رضةةوا ن، الرتبيةةة الوطنيةةة )طبيعتهةةا، فلسةةفتها، أهةةدافها، براجمهةةا

 م.1960العريب الرابع، القاهرة، جامعة الدول العربية، 
 ( ،أصةةول الرتبيةةة اإلسةةالمية". القةةاهرة، دار الثقافةةة للطباعةةة 1978إمسةةاعيلي، سةةعيد" .)م

 والنشر.
  هنةةج البالغةةة"، شةةرح حممةةد عبةةده، دار البالغةةة، بةةريوت، الطبعةةة ، بةةن أيب طالةة ، علةةيا"

 هة.1412اخلامسة، 
  نقال من االنرتنت،                           املواطنة بني احللم والواقع،   ، (    2009                  أعراب، عبد الكرمي )    ابن                

          emir.dz/ benarab26.htm -www . univ     

 :هةةةةة(: "الصةةةةحاح اتج اللغةةةةة وصةةةةحاح العربيةةةةة"، 393اجلةةةةوهري، إمساعيةةةةل بةةةةن .ةةةةاد )ت
 م 1987 حتقيق: أ.د عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني، الطبعة الرابعة،

 م1،2004حجاب، حممد منري، املعجم اإلعالمي، ط 
 ( اتريخ اإلسالم ، القاهرة، مكتبة النهضة.1964حسن، إبراهيم حسن" .)م 
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 تبةةةة الكليةةةات العبةةةادات(، القةةةاهرة، مك-احلصةةةري، أ.ةةةد: مةةةن الفقةةةه اإلسةةةالمي )املةةةدخل
 .م1968، 1األزهرية، ط

  ،املواطنةةةةةةة، ضةةةةةةمن جملةةةةةةة العلةةةةةةوم اإلنسةةةةةةةانية نبيةةةةةةل، دور األسةةةةةةرة يف ترسةةةةةةيخ قةةةةةةيم حليلةةةةةةو
 .م2013، جوا ن 11واالجتماعية، العدد

   ،اخلطةةةةةاب، شةةةةةيت حممةةةةةود. "الوسةةةةةيط يف رسةةةةةالة املسةةةةةجد العسةةةةةكرية"، الطبعةةةةةة السةةةةةابعة
 هة ، دار القرآ ن الكرمي، بريوت.1401

  الدجاين، أ.د صدقي، "مسةلمو ن ومسةيحيو ن يف احلضةارة العربيةة"، مركةز ايفةا للدراسةات
  1999حباث، القاهرة، واأل

  ،الصةحاح، املركةز العةريب للثقافةة والعلةوم، خمتةار الرازي، حممةد بةن أيب بكةر بةن عبةد القةادر
 ، عما ن.طبعة خاصة بوزارة الرتبية والتعليم

  الزبيةةةدي، حممةةةد بةةةن حممةةةد، اتج العةةةروس مةةةن جةةةواهر القةةةاموس، املكتبةةةة الوقفيةةةة ابلشةةةبكة                                                                       
         العاملية.

  ،درجة اسهام املدرسة يف غرس قيم املواطنة الصاحلة، جملة دراسةات الشرعة، وصر إبراهيم
 .(142اخلليج واجلزيرة العربية، العدد )

 (املواطنةةةة كمةةةا يتصةةةورها طةةةالب املرحلةةةة الثانويةةةة يف 2005الصةةةبيح، عبةةةد هللا بةةةن وصةةةر ،)
اململكة العربيةة السةعودية وعالقةة ذلةك بةبعض املؤسسةات االجتماعيةة، ورقةة مقدمةة للقةاء 

                 السنوي الثالث عشر لقادة العمل الرتبوي/ الباحة/ السعودية
 ( أثةةةةر االنفتةةةةاح الثقةةةةايف علةةةةى مفهةةةةوم املواطنةةةةة لةةةةدى 2005العةةةةامر، عثمةةةةا ن بةةةةن صةةةةاحل ،)

الشةةةباب السةةةعودي، دراسةةةة مقدمةةةة للقةةةاء السةةةنوي الثالةةةث عشةةةر لقةةةادة العمةةةل الرتبةةةوي، 
 الباحة، السعودية.
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 ،املواطنةةةةة يف الفكةةةةر العةةةةريب املعاصةةةةر " دراسةةةةة نقديةةةةة مةةةةن منظةةةةور  العةةةةامر، عثمةةةةا ن صةةةةاحل
أكادمييةةة ويةةف -حقةةوق اإلنسةةا ن بةةني الشةةريعة اإلسةةالمية والقةةانو ن الوضةةعي -إسةةالمي" 

 م.2001العربية للعلوم األمنية، الرايض.
  2000عبد الفتاح، نبيل وآخرو ن، علم النفس االجتماعي، مكتبة الزهراء، القاهرة. 
  (، قةةةةةةةةاموس علةةةةةةةةم االجتمةةةةةةةةاع، دار املعرفةةةةةةةةة اجلامعيةةةةةةةةة،          1995عةةةةةةةةاطف )غيةةةةةةةةث، حممةةةةةةةةد

 اإلسكندرية
  ،جملةةةة الشةةةريعة والدراسةةةات اإلسةةةالمية(،  جةةةاد أ.ةةةد، الةةةدور الرتبةةةوي للمسةةةجد،فرغلةةةي(

 هة، يصدرها جملس النشر العلمي، جامعة الكويت. 1406العدد السادس، ربيع أول 
 ة "مفهومهةةةا، أهةةةدافها، تدريسةةةها"، مكتةةة  الرتبيةةةة القحطةةةاين، سةةةامل علةةةي، الرتبيةةةة الوطنيةةة

 م.1998، 66العريب لدول اخلليج، رسالة اخلليج العريب، ع 
 ( ،العبادة يف اإلسالم". بريوت، مؤسسة الرسالة.1393القرضاوي، يوسف" .)هة 
 ( ،.منهج القرآ ن يف الرتبية"، بريوت، مؤسسة الرسالة.1399قط ، حممد" .)هة 
 ،مركةز دراسةات 1"املواطنةة والدميوقراطيةة يف البلةدا ن العربيةة"، ط  ،علةي خليفةة الكةواري ،

 م.2001الوحدة العربية، بريوت لبنا ن، 
  .املوسوعة الربيطانية اجلديدة، مؤسسة املوسوعة الربيطانية 
  ،م.1996املوسوعة العربية العاملية، الرايض، مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع 
 ( ،1401مؤنس، حسني)املساجد"، سلسلة عامل املعرفة، الكويت.هة" . 
 (2009النبهةةاين، سةةعود بةةن سةةليما ن بةةن مطةةر) املواطنةةة والتحةةدايت املعاصةةرة يف اجملتمةةع ،

العمةةةاين، ورقةةةة عمةةةل مقدمةةةة إىل مةةةؤ ر: حنةةةو اسةةةتثمار أفضةةةل للعلةةةوم الرتبويةةةة والنفسةةةية يف 
 الرتبية.م، جامعة دمشق، كلية 2009أكتوبر  27-25ضوء حتدايت العصر، 

 :هة(، كنز العمال. 975اهلندي، عالء الدين علي بن علي )ت 
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  ،اهليثمةةي، علةةي بةةن ايب بكةةر، جممةةع الزوائةةد ومنبةةع الفؤائةةد، حتقيةةق: حسةةام الةةدين القدسةةي
 مكتبة القدس، القاهرة.

 ،1986، 3علي عبد الواحد، احلرية يف اإلسالم، دار املعارف، القاهرة، ط واقي. 
 ( ،املسةةجد يف اإلسةةالم، رسةةالته، نظةةام بنائةةه، أحكامةةةه، 1391وائلةةي، خةةري الةةدين" .)هةةة

 آدابه، بدعه".
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