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 مستخمص :ال
تعد مسؤكلية إماـ المسجد كبيرة في احتكاء األفراد كالجماعات كاحتضانهـ كفتح باب الحكار معهـ ،    

لممساجد في ترسيخ مفاهيـ الكسطية كاالعتداؿ ككذلؾ تفعيؿ دكر  التربكمفمسئكليته نابعة مف أهمية الدكر 

، ككذلؾ التصدل  لجميع األفكار المنحرفة المنابر في تفنيد مزاعـ المتطرفيف كالجماعات اإلرهابية 

كالمتطرفة ككشؼ زيفها كعكارها، كما يعتكرها مف الشبهات مف خالؿ الدليؿ كالبرهاف القرآنى كالنبكل. 

كتتمخص مشكمة الدراسة فى اإلجابة عف السؤاؿ : كيؼ يمكف تحقيؽ متطمبات المسئكلية التربكية إلماـ 

اؿ فى ضكء التحديات المجتمعية المعاصرة ؟ كاستهدفت الدراسة المسجد فى تعزيز الكسطية بشكؿ فع

التعرؼ عمى المسئكلية التربكية إلماـ المسجد فى تعزيز الكسطية كاالعتداؿ. كالكشؼ عف معكقات 

المسئكلية التربكية ألئمة المساجد فى ضكء التحديات المعاصرة. ككذلؾ تقديـ رؤية تربكية لمتطمبات 

ألئمة المساجد فى تعزيز الكسطية. كاستخدمت الدراسة المنهج الكصفى ، كأكصت المسئكلية التربكية 

الدراسة بضركرة تنكيع األساليب كالكسائؿ التربكية الفعالة كالمناسبة مف أهـ مقكمات النجاح فى مسئكليات 

 إماـ المسجد لتعزيز منهج الكسطية لدل أفراد المجتمع المسمـ. 

 المسئكلية التربكية –الكسطية  –اإلماـ  –: المسجد  تاحيةالمفالكممات 
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The educational responsibility of the imam of the mosque in the 

promotion of the approach of moderation 
 

Dr. Mohamed El-Nasr Hassan Mohamed 

 

Abstract  :  

  THE RESPONSIBILITY OF THE IMAM OF THE MOSQUE IS GREAT IN CONTAINING 

INDIVIDUALS AND GROUPS AND EMBRACING THEM AND OPENING DIALOGUE WITH 

THEM. HIS RESPONSIBILITY STEMS FROM THE IMPORTANCE OF THE EDUCATIONAL 

ROLE OF THE MOSQUES IN CONSOLIDATING THE CONCEPTS OF MODERATION AND 

MODERATION, AS WELL AS ACTIVATING THE ROLE OF THE PLATFORMS IN REFUTING 

THE CLAIMS OF EXTREMISTS AND TERRORIST GROUPS, AS WELL AS ADDRESSING 

ALL DEVIANT AND EXTREMIST IDEAS. OF THE SUSPICIONS THROUGH EVIDENCE AND 

EVIDENCE QURANIC AND PROPHETIC. THE PROBLEM OF THE STUDY IS TO ANSWER 

THE QUESTION: HOW CAN THE REQUIREMENTS OF EDUCATIONAL RESPONSIBILITY 

FOR THE IMAM OF THE MOSQUE BE ACHIEVED IN THE PROMOTION OF MODERATION 

EFFECTIVELY IN THE LIGHT OF CONTEMPORARY SOCIETAL CHALLENGES? THE 

STUDY AIMED TO IDENTIFY THE EDUCATIONAL RESPONSIBILITY OF IMAM MOSQUE 

IN THE PROMOTION OF MODERATION AND MODERATION. AND THE DETECTION OF 

OBSTACLES TO THE EDUCATIONAL RESPONSIBILITY OF THE IMAMS OF MOSQUES IN 

THE LIGHT OF CONTEMPORARY CHALLENGES. AS WELL AS PROVIDE AN 

EDUCATIONAL VISION OF THE REQUIREMENTS OF EDUCATIONAL RESPONSIBILITY OF 

THE IMAMS OF MOSQUES IN THE PROMOTION OF MODERATION. THE STUDY USED 

THE DESCRIPTIVE APPROACH. THE STUDY RECOMMENDED THE NECESSITY OF 

DIVERSIFYING THE EFFECTIVE AND APPROPRIATE EDUCATIONAL METHODS AND 

MEANS OF THE MOST IMPORTANT ELEMENTS OF SUCCESS IN THE RESPONSIBILITY OF 

THE IMAM OF THE MOSQUE TO PROMOTE THE APPROACH OF MODERATION AMONG 

THE MEMBERS OF THE MUSLIM     COMMUNITY. 
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 مقدمة : 
لعػػػؿل التحػػػدم األكبػػػر الػػػذم يكاجهػػػه عالمنػػػا العربػػػي كاإلسػػػالمي خػػػالؿ المرحمػػػة الحاليػػػة مػػػف تاريخػػػه هػػػك    

، تقػػػدـ  ، عبػػػر شػػػعارات زائفػػػة محاكلػػة بعػػػض الجماعػػػات المتطرفػػػة احتكػػار الحػػػديث باسػػػـ الػػػديف اإلسػػالمي
، كتػركلج فػي الكقػت ذاتػه  يػش صكرة مشكلهة عف صحيح هذا الديف كمبادئه التي تحػثل عمػى التسػامح كالتعػا

ر  لمصػػداـ كالصػػراع كرفػػض ا خػػر ، كهػػك مػػا أسػػهـ فػػي انتشػػار األفكػػار المتطرفػػة التػػي ترػػذلم العنػػؼ كتبػػرل
 المجكء إلى اإلرهاب.

مػػف نتػػائج التشػػدد كالرمػػك فػػي  -كالتػػزاؿ  –فػػي العقػػكد ال ال ػػة السػػابقة عانػػت المجتمعػػات اإلسػػالمية كلقػػد    
، ككػػػاف  ، كاسػػػتحمت أمػػػكاؿ كأعػػػراض ، كخربػػػت بيػػػكت ُسػػػفكت دمػػػاء أبريػػػاء أف كترتػػػب عمػػػى ذلػػػؾ ، الػػػديف

التصػػدم لهػػذت التجػػاكزات فػػي ك يػػر منهػػا بػػالعنؼ كالقػػكة ريػػـ أف ذلػػؾ يرجػػع فػػي األصػػؿ إلػػى عقائػػد كأفكػػار 
كتخػبط فئػة مػف المسػمميف  ا ،كتكالػب األمػـ عميهػ،  اليػكـالمترديػة لممػة اإلسػالمية  كضػاعاألنتيجة  متشددة

أك نتيجػة جهػؿ كقمػة كعػي بحقػائؽ الػديف  ، طرؽ التعامػؿ مػع ا خػريف كقبػكلهـ فػي المجتمعػات المسػممةفي 
باحػػة  الحنيػؼ كظنػػان مػػف هػػؤالء أف عظػػـ األجػػر فػػي التشػػدد كالرمػك ، حتػػى أكصػػؿ بهػػـ ذلػػؾ لتكفيػػر المسػػمـ كا 

صػػػرار فػػػي ك  ، ، ليخػػػرج عمػػػى النػػاس أشػػػخاص ييػػػر معػػػركفيف بػػالعمـ كالتقػػػكل دمػػه فػػػي ك يػػػر مػػف األحيػػػاف
، كدكف معرفػػة بئبسػػط قكاعػػد الفتػػكل كالقضػػاء  أعمػػارهـ يفتػػكف عمػػى جهمهػػـ بئبسػػط مسػػائؿ الحػػالؿ كالحػػراـ

فيقعػػكف فػػي أخطػػاء كبيػػرة تحسػػب عمػػى األمػػة كالػػديف كتسػػيء لسػػمعة اإلسػػالـ الحنيػػؼ المبػػرأ مػػف كػػؿ سػػكء 
 .  كضالؿ

؛   بمهمػػة البيػػاف كالتكضػػيح كالهدايػػةكلياتهـ بمسػػئ القيػػاـ كمفكريهػػا كدعاتهػػا ككػػاف لزامػػان عمػػى عممػػاء األمػػة   
حتػػػػى ال يتالعػػػػب بػػػػذلؾ  ؛ لتحديػػػػد الخطػػػػكط العريضػػػػة فػػػػي اإلسػػػػالـ تجػػػػات كافػػػػة القضػػػػايا كالمسػػػػائؿ العالقػػػػة

فقػػد كػػاف مػػف الضػػركرل أف يتصػػدل الػػدعاة  كبنػػاءن عمػػى ذلػػؾ. المررضػػكف أك يسػػيء إليػػه الجهمػػة كالرػػافمكف
ك تكضػػيح الصػػكرة الصػػحيحة لمبػػادلء اإلسػػالـ الحنيػػؼ ، مػػف خػػالؿ كأئمػػة المسػػاجد لمقيػػاـ بمسػػئكلياتهـ نحػػ

ية التػػى قػػاـ عمػػى أساسػػها الػػديف الخػػاتـ ، ليكػػكف مػػنهج حيػػاة متكامػػؿ تعػػيش فػػي نظريػػة الكسػػطالػػدعكة إلػػى 
ضكئه خير أمة أخرجػت لمنػاس. قػاؿ تعػالى لككػذلؾ جعمنػاكـ أمػة كسػطا لتككنػكا شػهداء عمػى النػاس كيكػكف 

 (.341)البقرة  الرسكؿ عميكـ شهيدال
كتشػػػػير نتػػػػائج بعػػػػض الدراسػػػػات كالبحػػػػكث إلػػػػى كجػػػػكد بعػػػػض أكجػػػػه القصػػػػكر فػػػػى أداء األئمػػػػة كالػػػػدعاة    

لمسػئكلياتهـ كأدكارهػـ ، كخاصػػة فػى البعػػد ال قػافى كالبعػػد المهنػى، ككػذلؾ فػػى النػكاحى المجتمعيػػة التػى تكػػاد 
 ينية ضخمة.آ ارهـ كنتائج أعمالهـ تنعدـ ريـ أف بعضهـ يممؾ حصيمة عممية د

ذا كػػاف المسػػجد هػػك أحػػد أهػػـ المؤسسػػات المجتمعيػػة كالتربكيػػة لممسػػمميف ، كالتػػى اليسػػترنى أك ينػػئل      كا 
عنػه المسػمـ فػي حياتػػه ، بػؿ كيحتػؿ الصػدارة فػػي نفػكس المسػمميف منػذ فجػػر اإلسػالـ ، فػ ف مسػئكلية إمامتػػه 

كتسػػتجيب فيػه النفػػكس رح الصػدكر ، مػع مكانتػػه فػي قمػػب كػؿ مسػػمـ ، حيػث تسػمك فيػػه الػركح كتنشػػ  ترتقػى 
مػػف اإلمػاـ فػػى يايػػة المنتظػر  التػػكجيهى كالتربػػكل الػدكر، كمػػا يبػرز فيػػه  لمنصػيحة الهادفػػة الهادئػة المسػػتمرة
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يتجػػػػاكز ذلػػػؾ إلػػػػى التكجيػػػه كاإلرشػػػػاد  بػػػؿأداء الصػػػالة فقػػػػط ، عمػػػػى األهميػػػة كالضػػػػركرة ، إذ اليقتصػػػر دكرت
   ميف كسكاف المنطقة التي يكجد فيها المسجد.كاإلصالح ، كبناء عالقة حميمة مع المص

أف يكػػػكف إمػػػاـ المسػػػجد عمػػػى مسػػػتكل متميػػػز مػػػف حسػػػف الخمػػػؽ كلػػػيف الجانػػػب كسػػػعة  كمػػػف الضػػػركرل     
الصدر كدقة المتابعة ألحكاؿ الناس كالشعكر بالمسؤكلية التي يحممها ، ف ف قصر اإلماـ فػي مجػاؿ التكجيػه 

ه النػاس مػف تكجيػه فػي صػالتهـ كسػمككهـ ، كمػف مسػاعدة لهػـ فػي حػؿ كالمتابعة ، كلـ ينتبػه إلػى مػا يحتاجػ
ر رسػػػالة المسػػػجد الكبػػػرل اختصػػػاران مخػػػػالن ، صػػػبػػػػذلؾ يخت همشػػػكالتهـ كمشػػػاركة لهػػػـ فػػػي مناسػػػباتهـ ، ف نػػػ

أهميػػة كبػػرل كدكر عظػػيـ فػػي كمػػاداـ للممسػػجدل كاإلمػػاـ فػػى اإلسػػالـ  كيتخمػػى عػػف جػػزء مهػػـ مػػف مسػػؤكليته.
ف ف المسئكلية التربكية إلمػاـ المسػجد مرتبطػة بمكانػة المسػجد كأهميتػه لػدل ، كنهضته ع المجتمالفرد ك  تنمية

كافة المسمميف ، مف هنا يمكف القكؿ أف عمى إماـ المسػجد مسػئكلية جسػيمة ، كدكرا مممكسػان فػى تعزيػز قػيـ 
السػػيما كنحػػف  الكسػػطية اإلسػػالمية السػػمحة  كهػػى مسػػئكلية أك ػػر احتياجػػا كتفعػػيالن فػػى مجتمعنػػا المعاصػػر ،

نعػػػيش اليػػػكـ مكجػػػة مػػػف التطػػػرؼ كالعنػػػؼ كاإلرهػػػاب البرػػػيض ، الػػػذل اليمكػػػف إلصػػػاقه بالػػػديف  اإلسػػػالمى 
الحنيؼ ، كلنا في تاريخ الحضارة اإلسالمية خير شاهد كدليؿ عمى إنسانية هػذا الػديف كسػماحته. فػي ضػكء 

إلمػػاـ التربكيػػػة ، كعمػػػى رأسػػػها ماسػػبؽ يتضػػػح لمباحػػػث أف تربيػػة المسػػػجد تػػػرتبط فػػي مضػػػمكنها بمسػػػئكليات ا
إبػػػراز سػػػماحة اإلسػػػػالـ ككسػػػطيته ، التػػػى كانػػػػت كالتػػػزاؿ حػػػديث السػػػػاعة فػػػى حػػػكار األديػػػػاف كفػػػى مكاجهػػػػة 

،  هػػذا هػػك سػػبب اختيػػار هػػذا المكضػػكعمشػػكالت العنػػؼ كالتطػػرؼ الػػدينى فػػى المجتمػػع اإلسػػالمى ، كلعػػؿ 
لحاحاقضايا الساعة  أهـ ألنها مف  .األك ر أهمية كا 

 الدراسة :  مشكمة 
مػف المالحػظ أف ماتعانيػه المجتمعػػات العربيػة كاالسػالمية اليػػكـ مػف أخطػار التطػػرؼ كاإلرهػاب إنمػا هػػك     

 -كمػازاؿ-نتيجة طبيعيػة لتػئ ير التطػرؼ الفكػرل كالػدينى الػذل يجتػاح ك يػرا مػف الػدكؿ العربيػة ، بػؿ كيشػعؿ 
ة مكاجهػة الرمػك كالتطػرؼ بػ براز الكجػه الحقيقػى حركبا اليعمـ مداها سكل ا ؛ مف هنػا تبػرز أهميػة كضػركر 

لسػػماحة اإلسػػالـ ككسػػطيته ، كصػػالحيته لكػػؿ زمػػاف كمكػػاف ، ألنػػه ديػػف الرحمػػة كالتسػػامح كاالعتػػداؿ الػػذل 
،  سػػبب الهػػالؾ لممػػة التطػػرؼ  كقػػد صػػرح الحػػديث النبػػكم بػػئفالمكػاف فيػػه لمتشػػدد أكمرػػالى أك متطػػرؼ ، 

، ف نمػػا همػػؾ مػػف كػػاف قػػبمكـ بػػالرمك فػػي  : لإيػػاكـ كالرمػػك فػػي الػػدنياكسػػمـ  رسػػكؿ ا صػػمى ا عميػػهكمػػا قػػاؿ 
 .  الديفل
كقػد أكػدت العديػػد مػف الدراسػػات العمميػة كالبحػػكث األكاديميػة أهميػػة كضػركرة أف يكػػكف اإلمػاـ أكالداعيػػة     

طػرؼ كاإلرهػاب مسئكالن كذا دكر تربكل فى مكاجهة التحديات المجتمعية كالمشكالت الناجمة عػف العنػؼ كالت
، فضالن عف الدعكة إلى الكسطية كالسماحة اإلسالمية التى يتميز بها الديف اإلسالمى الحنيػؼ. ففػى دراسػة 

  .( أشػػارت الدراسػػة إلػػى أهميػػة إعػػػداد الداعيػػة تربكيػػا إلػػى جانػػب اإلعػػداد الػػػدينى1003عبدالناصػػر خميػػؿ )
كل لمػػػػدعاة فػػػػى ضػػػػكء بعػػػػض المعػػػػايير ( حػػػػكؿ درجػػػػة ممارسػػػػة الػػػػدكر التربػػػػ1033كدراسػػػػة كمػػػػاؿ النجػػػػار )

 اإلسالمية. 
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كلكػى تػػنجح الجهػػكد المبذكلػػة فػػى إطػػار الػػدعكة إلػى الكسػػطية كنشػػر قػػيـ االعتػػداؿ ، فمػػف الضػػركرل قبػػؿ    
الػػدركب  تحديػػد ال كابػػت كالمتريػػرات فػػى شػػتى ػػـ ، التربػػكل كالمنهجػػى لمداعيػػة كت قيفػػه  إعػػادة بنػػاء كػػؿ شػػىء

: ييبػة قػادة الػرأل كأمػراء المنػابر  أكلهمػا ؛ كيعنػى ذلػؾ أننػا أمػاـ معػكقيف، مجتمعالمتصمة اتصاالن مباشرنا بػال
، ك انيهمػا: تفكػؾ الجمهػكر كانقسػامه إلػى جماعػات كأحػزاب  الػرأل العػاـ الػذيف لػديهـ القػدرة عمػى التػئ ير فػى

فشػػى بيػػنهـ ركح كالػػكالء كت هشلػػة ال يجمػػع بينهػػا إال التمػػرد كانعػػداـ ال قػػة فػػى ا خػػر كضػػعؼ االنتمػػاء كفػػرؽ
 .اليئس كالقمؽ كاالرتياب فى كؿ ما يحيط بهـ

تفعيػػؿ دكر  ككػػذلؾممسػػاجد فػػي ترسػػيخ مفػػاهيـ الكسػػطية كاالعتػػداؿ التربػػكل ل دكرالػػأهميػػة مػػف هنػػا تبػػرز    
األفػراد كمػا أف مسػؤكلية اإلمػاـ كبيػرة فػي احتػكاء ،  المنابر فػي تفنيػد مػزاعـ المتطػرفيف كالجماعػات اإلرهابيػة

الكاجػػػب عمػػػى أئمػػػة المسػػػاجد التصػػػدم لجميػػػع كمػػػا أف ،  كاحتضػػػانهـ كفػػػتح بػػػاب الحػػػكار معهػػػـ عػػاتكالجما
، كمػػا يعتكرهػػا مػػف الشػػبهات كالعمػػؿ مػػف خػػالؿ الػػدليؿ  األفكػػار المنحرفػػة كالمتطرفػػة ككشػػؼ زيفهػػا كعكارهػػا

 كالبرهاف مف كتاب ا كسنة نبيه صمى ا عميه كسمـ

  

 لدراسة الحالية فى السؤال الرئيس التالى : فى ضوء ماسبق تتبمور مشكمة ا  
كيف يمكن تحقيق متطمبات المسئولية التربوية إلمام المسجد فى تعزيزز الوسزطية بشزكل فعزال فزى ضزوء 

 التحديات المجتمعية المعاصرة ؟ ويتفرع من ىذا التساؤل األسئمة الفرعية التالية : 
 ماأهـ كظائفه ؟مامفهكـ إماـ المسجد ؟ كما منزلته فى اإلسالـ؟ ك  -3
 ماالمسئكليات التربكية إلماـ المسجد ؟    -1

 ما أبرز التحديات المؤ رة فى المسئكلية التربكية ألئمة المساجد ؟ -1
 مامفهكـ الكسطية كمنهج تربكل لمحياة ؟ -4
 ما متطمبات المسئكلية التربكية إلماـ المسجد فى تعزيز منهج الكسطية ؟  -5

 

 أىمية الدراسة :  
 الدراسة فى ضكء االعتبارات ا تية :  تنبع أهمية هذت

 الحياة جكانب مختمؼ في المسجد دكر أهمية المساجد كدكرها في بناء الفرد كالمجتمع : ذلؾ أف  -3
 كالخطباء األئمة مف المساجد في العمؿ عمى القائمكف يمعبه لما كالتربكية هك دكر مؤكد ؛ نظرا  االجتماعية

 تماسؾ تحقيؽ في إيجابى كانعكاس دكر لها كتربكية اجتماعية ككظائؼ كارأد مف هؤالء يقدمه أف يمكف كما

 رابطه.كت المجتمع
 الرسالة التى يؤديها أئمة المسجد اليمكف ألحد إنكارها فى المجتمع ؛ فهى رسالة مقدسة. -1
نحك  معتدؿك بشكؿ إيجابي  المنهج الكسطىالمساجد كالدعاة في تفعيؿ  الذل يمعبه أئمةدكر الأهمية  -1

القضايا كالمستجدات في الداخؿ كالخارج مما يصب في مصمحة األمة كالعالـ اإلسالمي كفؽ مفهكـ 
 . عف التبايف كالتطرؼ ان بعيد متكازف
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أصػػبحت بعػػػض المسػػاجد )منػػػابر سياسػػية( كاخػػػتمط فيهػػػا الػػديف بالسياسػػػة كالتكجهػػات المؤيػػػة كالمعاديػػػة  -4
مػػف النػػاس فػػى شخصػػيات األئمػػة ، كلػػـ يعػػد االمػػاـ نمكذجػػا  لػػبعض تكجهػػات الدكلػػة ، فانعػػدمت  قػػة الك يػػر

 كقدكة دينية يحتذل بها فى المجتمع. 
، كمػف هػذت المخالفػػات  مػف المخالفػات اليكميػة التػي تحػدث عمػى مسػمع مػف اإلمػاـ كمػرأل العديػدهنػاؾ  -5
 تت ، كفػػي هػػذتنكيػػالضػحؾ ك المرتفعػػة ، ك الحاديػػث األ، ك كالشػباب  األطفػػاؿ جانػب بعػػض مػػف كالمهػػك عبػث)ال

 (. دالالت متعددة عمى اإلهماؿ التربكم ياتالسمكك
 أىداف الدراسة : استيدفت ىذه الدراسة تحقيق االىداف التالية : 

 .التعرؼ عمى مفهكـ كمكانة كمكاصفات اإلماـ الناجح لممسجد 
 .التعرؼ عمى المسئكلية التربكية إلماـ المسجد فى تعزيز الكسطية كاالعتداؿ 
 عكقات المسئكلية التربكية ألئمة المساجد فى ضكء التحديات المعاصرة.الكشؼ عف م 
 التعرؼ عمى أبرز التحديات المجتمعية المعاصرة المؤ رة فى المسئكلية التربكية ألئمة المساجد 
 .تقديـ رؤية تربكية لمتطمبات المسئكلية التربكية ألئمة المساجد فى تعزيز الكسطية 

        منيج الدراسة :
خدمت الدراسة الحالية المنهج الكصفي لمالئمتػه لطبيعػة كأهػداؼ الدراسػة ،مػف حيػث جمػع المعمكمػات است  

بعػض المعكقػات التػى تكاجػه تفعيػؿ  عمػى كالتعػرؼ كالبيانػات عػف  طبيعػة الػدكر التربػكم ألئمػة المسػاجد ، 
مػاـ المسػجد ، كفػى الدراسة الكشػؼ عػف بعػض متطمبػات تفعيػؿ هػذا الػدكر التربػكم إل تهذا الدكر،  ـ حاكل

هػػذا اإلطػػار يهػػتـ المػػنهج الكصػػفى بتػػكفير أكصػػاؼ دقيقػػة لمظػػاهرة المػػراد دراسػػتها ، بجانػػب تحديػػد الظػػركؼ 
نمػػا يتضػػمف قػػدرا مػػف  كالعالقػػات التػػي تكجػػد بػػيف الكقػػائع ،حيػػث ال يقتصػػر عمػػي جمػػع المعمكمػػات فقػػط ، كا 

 التفسير أيضا.
 ود التالية : حدود الدراسة :  تقتصر ىذه الدراسة عمى الحد

 الحد المكضكعى : بعض متطمبات الدكر التربكل ألئمة المساجد فى تدعيـ الكسطية كاالعتداؿ. -3
 الحد البشرل: تقتصر الدراسة عمى فئة )أئمة المساجد( أك )الدعاة( ؛ ألهمية دكرهـ فى المجتمع. -1
 .1036 -هػ 3417الحد الزمنى : استررقت هذت الدراسة النصؼ ال انى مف العاـ   -1

 

مسػػؤكؿ( ، م ػػؿ الكطنيػػة: مػػف  (مصػػدر صػػناعي مػػف كممػػة :المسػػؤكلية مصززطمحات الدراسززة : المسززئولية :
، كلػذا فػ ف هػذا التعريػؼ  : سػؤاؿ كمسػؤكؿ كسػائؿ : مف كممة قكـ. كأركػاف المسػؤكلية ، كالقكمية كممة كطف

 .أك فػي كميهمػا هػك مسػؤكلية المركم يمـز منه أف كؿ ما يسئؿ عنه كيحاسب المرء عميػه فػي الػدنيا أك ا خػرة
َنلس را  س ): كقد كردت المسؤكلية بمفظ األمانػة؛ قػاؿ ا تعػالى أ اس  ر رون َن أ أاس  ر اار  ر َر راس أَاَّ رار نراعر  َن اار  أ ْن َر َر إسنَّا  

ا   ا نر َر زماا ننار نز إسنَّهز كر س ار رهر  أْلن حر انهر   ر فرقننر اس أرشن اس نارهر   ر . فهػذت ا يػة تػدؿ عمػى 71األحػزاب  جهام( فرأربريننر أرنن يرحن
 .  في هذت ا ية بمعنى المسؤكلية لاألمانةلة كمم، فقد جاءت  المسؤكلية بمعناها العريض

، ل حاؿ أك صفة مف ُيسئؿ عف أمر تقع عميه تبعته ئنها لب لفمسفىفي لالمعجـ ال  يةتعرف المسئولو     



  المسئولية التربوية الئمة المساجد فى تعزيز منيج الوسطية
 أ.م.د/ محمد النصر حسن محمد

7102ديسمبر                                                                 - 

20 -                            العدد الثالث والثالثون                        

         

ل  هاكعرفها مجمع المرة العربية بالقاهرة بئن. كما هقاؿ : أنا برمء مف مسؤكلية هذا العمؿ أم مف تبعتيُ 
ف شر  مقداد يالجف فيعني  أما. لان شعكر اإلنساف بالتزامة أخالقيان بنتائج أعماله فيحاسب عميها إف خيران كا 

 تحمؿ الشخص نتيجة التزاماته كقراراته كاختياراته العممية مف الناحية »بالمسؤكلية 
 في الدرجة األكلى، كأماـ ضميرت في الدرجة ال انية، كأماـ المجتمع في الدرجة اإليجابية كالسمبية أماـ ا

 .   "ال ال ة
االستعداد الفطرم الذم جبؿ ا "مماسبؽ يمكف لمباحث أف يشارؾ الرأل القائؿ بئف المسئكلية هى    

ت ، ف ف كفى ما عميه مف تعالى عميه اإلنساف ليصمح لمقياـ برعاية ما كمفه به مف أمكر تتعمؽ بدينه كدنيا
ف فرط فيها حصؿ له العقاب  .الرعاية حصؿ له ال كاب ، كا 

 المسجد :

سػجد يسػجد ” كرد فػي المسػاف:  كمػا. المسػجد لرػة )بكسػر الجػيـ( : اسػـ لمكػاف السػجكد ، م ػؿ دخػؿ مػدخال 
 كلهػذا " يسػجد سػجد " هػك مجػرد  ال ػي فعػؿ مػف مشػتؽ مكػاف اسـ كهك سجكدال : كضع جبهته عمى األرض.

د بػالفتح : جبهػة الرجػؿ حيػث  العبػادة محػؿ عمػى كأطمػؽ ، الفعػؿ هػذا مف المكاف )اسـ  اتخذ كالصػالة. كالمسػج 
يصيبه السجكد.  كلما كاف السجكد أشرؼ أفعاؿ الصالة لقرب العبد مف ربػه اشػتؽ اسػـ المكػاف منػه فقيػؿ : 

راسػػػة لاسػػـ جػػػنسل أل : ال يقصػػد بػػػه مسػػجد ، كلػػػـ يقكلػػكا : مركػػػع. كيشػػير المقصػػػكد بالمسػػجد فػػػي هػػذت الد
نمػا المقصػكد مسػاجد المسػمميف كمهػا.   مػف مكضػع كػؿل  " : الزركشػي المسػجد بئنػه عػرلؼك مسػجد بعينػه ، كا 

 الرسػكؿ صػمى ا عميػه كسػمـ : حػديث عمػى التعريػؼ بهػذا لممسػجد تعريفػه فػي اعتمػد أنػه كيالحػظ ، " األرض

ع ت صػص العػرؼ لالمسػجدل بالمكػاف المهيػئ لمصػمكات الخمػس كقػد خ طهاموأ(  (  ااالاأا  أَواز  َا  ))جز
كهػى حتى يخػرج المصػمى المجتمػع فيػه لمعيػاد كنحكهػا فػال يعطػى حكمػه ، فالمسػاجد أفضػؿ بقػاع األرض 

دكر عبادة كذكر ، كتضرع كخضكع  جؿ كعز شئنه، كمكاضع تسبيح كابتهػاؿ كتػذلؿ بػيف يػدم ا كريبػة 
أ   ( ) فيما عندت مف األجر الكبير اا س أرحر عر َّللاَّ مأ ار َز س فرَلر تران َّ ار ّلِلس ار جس َنار  بيت هك الباحث أف المسجد يرل،  ك أرنَّ أ

 كالتكجيه كاإلرشاد. مكاف لمتربية -أيضان - كييرها كهك كأداء الصمكات المفركضة كالُجمع ا لعبادة الُمعدل  ا

   إمام المسجد :
شػػػئكف المسػػػجد مػػػف عبػػػادة كفتػػػكل كخػػػدمات أخػػػرل  كؿ عػػػفالمسػػػؤ  ك ذلػػػؾ الشػػػخص المسػػػمـإمػػػاـ المسػػػجد هػػػ

إلػى المصػميف كالمسػمميف  سػالة المسػجدخاصة بالمسجد ، كما أف عميه كاجبات ككظػائؼ مرتبطػة ب يصػاؿ ر 
 .االتجاهاتل ِ مف التعصب ألالتزمت ك  بعيدا عف كمركنة ، بمكضكعيةفى محيط المسجد ، 

   الوسطية :
يط : المتكسػط بػيف المتخاصػميف. كتكسػط بيػنهـ: عمػؿ الكسػاطة كأخػذ  الكسط محركَّةن مف كؿ شػيء: كالكسػ 

سَّط هـ: أم جمس كسطهـ ، ككسطُ  الشػيء مػابيف طرفيػه ،  كالكسػطية: نسػبة  الكسط  بيف الجيد كالردمء. كك 
، فالكسػػػط معنػػػات الخيػػػار كالعػػػدؿ بػػػيف األطػػػراؼ كاألجػػػكد كاألقصػػػد كاألم ػػػؿ كاألعقػػػؿ... كػػػؿ   ...إلػػػى الكسػػػط

هػي الميػزاف كالمكازنػة كالتػكازف بػيف . أمػا الكسػطية فعبارة التي كرد فيها المفظ أك المقاـ الذم قيؿ فيهحسب ال
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 .  ال بات كالتريير بيف الحركة كالسككفل
كالنظػػػاـ كالمعاممػػػة  الكسػػػطية فػػػي العػػػرؼ الشػػػائع االعتػػػداؿ فػػػي االعتقػػػاد كالمكقػػػؼ كالسػػػمكؾكمػػػا تعنػػػى    

مفػػرط فػػي شػػيء مػػف الحقػػائؽ، فمػػيس فيػػه  ـ ديػػف معتػػدؿ ييػػر جػػانح كال، كهػػذا يعنػػي أف اإلسػػال كاألخػػالؽ
مرػػاالة فػػي الػػديف،كال تطػػرؼ كال شػػذكذ فػػػي االعتقػػاد،كال اسػػتكبار كال خنػػكع كال ذؿ كال استسػػالـ كال خضػػػكع 

كال تساهؿ أك تفػريط فػي حػؽ مػف حقػكؽ  لرير ا تعالى،كال تشدد أك إحراج،كال تهاكف ،كال تقصير، كعبكدية
 .  عالى،كال حقكؽ الناس،كهك معنى الصالح كاالستقامةا ت
كتعػػد الكسػػطية فػػي كػػؿ األمػػكر مػػف أهػػـ مزايػػا المػػنهج اإلسػػالمي ، فئمػػة اإلسػػالـ أمػػة الكسػػط كالصػػراط    

المسػتقيـ بمعنػى أنهػا تسػترؿ جميػع طاقاتهػا كجهكدهػا فػي البنػاء كالعمػراف المػادم كالتربػكم كالعممػي كال قػػافي 
تفػػريط، فهػػي تحقػػؽ التػػكازف بػػيف الفػػرد كالجماعػػة، كبػػيف الػػديف كالػػدنيا كبػػيف العقػػؿ كالقػػكة مػػف ييػػر إفػػراط كال 

 كبيف الم الية كالكاقعية كبيف الركحانية كالمادية كييرها.  
فػػػي ضػػػكء ماسػػػبؽ يمكػػػف تعريػػػؼ الكسػػػطية بئنهػػػا بئنهػػػا )االعتػػػداؿ كالتػػػكازف بػػػيف طرفػػػى جميػػػع األمػػػكر      

ط كال تفػريط ، كتعتمػػد عمػػى تحكػػيـ العقػػؿ لتجنػب مخػػاطر التطػػرؼ كالرمػػك ، كبهػػا الدينيػة كالدنيكيػػة ، بػػال إفػػرا
 يمكف أف تتحقؽ السكينة كاالستقرار كالصالح كاالستقامة(.

   الدراسات السابقة :
حػػاكؿ الباحػػث االسػػتفادة مػػف الدراسػػات السػػابقة التػػى تيسػػرت لػػه عبػػر الرسػػائؿ كالبحػػكث العمميػػة كالتربكيػػة  

 ـ هذت الدراسات مايمى : كالدينية ، كمف أه
 :  ىزز( 1247" )فالتو محمد بن أبوبكر بنت حنان"دراسة  -1
 فػي الداعيػة إعػداد عمميػة تطػكير يمكػف تمخصػت مشػكمة الدراسػة فػى اإلجابػة عػف السػؤاؿ التػالى : كيػؼ    

 لتربيػةا مػف المقصػكد الحاضػر ؟ كاسػتهدفت هػذت الدراسػة تكضػيح فى العصر الحدي ة التقنيات استخداـ ضكء

 ضػكء في الداعية إعداد كبياف أف  . الداعية إعداد في أسسها ، مصادرها ، أهميتها عمى كالتعرؼ ، اإلسالمية

  .الحاضػر العصػر فػي المممكػة فػي الداعية إعداد برامج كاقع كبياف . النبكم العهد في اإلسالمية التربية منهاج
الداعيػة  إعػداد فػي المػؤ رة العكامػؿ عمػى كالتعػرؼ . لعصرا تحديات مكاجهة في لمداعية التربكم الدكر كتكضيح

 فػي الداعيػة إعػداد لتطػكير مقتػرح تصػكر ككيؼ يمكف له مكاجهة المعكقات ، كما هػدفت الدراسػة إلػى كضػع

 البيانػات لجمػع الكصػفي المػنهج الدراسػة كقػد اسػتخدمت . السػعكدية العربيػة المممكػة فػي الػدعكة كآليػات معاهػد

 الداعيػة إعػداد برنػامج جكانػبأف  -فت الدراسة عف العديد مػف النتػائج لعػؿ مػف أهمهػا : ككصفها ، كما كش

مف أهـ األزمػات كالتحػديات التػى ل. كأف العممية التربية - اإلعداد نظـ - اإلعداد جكانب  القبكؿ "هي األساسية
 كانصػرافهـ ، المسػمـ عالمجتمػ أفػراد لػدل الػديني الػكازع تكاجههػا األمػة اإلسػالمية فػى الكقػت الحاضػر ضػعؼ

. كأف مسػئكلية التجديػد كاإلصػالح كمكاجهػة تحػديات الػدعكة كمعكقاتهػا تقػع عمػى عػاتؽ رجػاؿ  اإلسػالـ عػف
 العمـ كالدعكة كالتربية. 

 (:  م 1998 - زى 1219) المرصفي دراسة -4
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 كاإلرهاب متطرؼل كمقاكمته جهة مف الداعية إعداد في يسهـ أف يمكف تصكر كضع إلى الدراسة استهدفت    

 الػدعاة إلمػاـ ضػركرة - :يمػي مػا أبرزهػا مػف التػي كالمقترحػات التكصػيات إلػى الباحػث كتكصػؿ. أخػرم جهػة مف

 صػمى محمػد الشػرع بصػاحب اإلقتػداء - .الحػديث كالفكػر العصػر  قافػة إدراؾ  ، الحدي ػة العالميػة بػالمتريرات

 خاصػة اإلسػالمي بالعػالـ الػدعاة اتصػاؿ قنػكات تتسػع أف ىإلػ الماسػة الحاجة -ك .بخمقه كااللتزاـ كسمـ عميه ا

أك  لمداعيػة التربػكم عمػى يركػزاف مػانهكك  فػي الحاليػة الدراسػة مػع المرصػفي دراسػة كتتشػابه .عامػة أجمػع كالعػالـ
 كقػد االجتمػاعي أكالعنػؼ اإلرهػاب أبرزهػا مػف التػي الحاضػر العصػر تحػديات بعػض مكاجهػة فػي كدكرتاإلمػاـ 

 . أك إماـ المسجد الداعية إعداد في المقترح التصكر كضع في منه ثالباح استفادت

 ىز ( : 1243 محمد عبداهلل حياتي )  دراسة -3
كاالجتماعيػة  كالدينيػة العمميػة حياتػه فػي لمداعيػة كضػركرته العقػؿ أهميػة بيػاف الدراسػة تناكلػت هػذت     

 الػديف يػدعك إلػى كهػك المسػمـ الداعيػة يتحمى بهػا أف يجب التي الفكرية الصفات أهـ بياف إلى إضافة كاإلدارية،

 :التالية  النتائج إلى الدراسة كتكصمت. الحنيؼ

 قمنا كلك الدعكة عف تكقفه ذلؾ يعني فال جميعها لمداعية الالزمة العقمية الصفات تتكافر لـ إذا -3

 .الحاضر عصرنا إلى اإلسالـ يستمر كلـ أحد عمى كجبت لما بذلؾ

 قػابميتهـ العقميػة تطػكير عمػى الػدعاة مػف خريجيهػا بتػدريب تعنػي أف المنهجيػة الدعكيػة سػاتالمؤس عمػى إف -1

 بػالقبكؿ الداعيػة الػدعكة ليحظػى فػي ـكخبػرا ا خػريف تجػارب مػف كاإلفػادة كالفهػـ بالدراسػة شخصػيتهـ كصػقؿ

 .المخاطبيف عند
 م( :  4224منصور )  مصطفى دراسة -2

 ألقكامهـ كما جاء في القرآف الكريـل  لرسؿلالتكجيه التربكم مف خالؿ خطاب ا

جػػاء  الدراسػة إلػى التعػرؼ عمػى أهػـ معػالـ التكجيػه التربػكم فػي خطػاب الرسػؿ ألقػكامهـ كمػا هػذت هػدفت    
كاسػػتخدـ  فػي القػرآف الكػػريـ ، كقػد تنػاك لػػت مجػاالت التكجيػػه التربػكم ، ك مقكماتػه ، كأسػػاليبه ، ك معكقاتػه ،

مػػف ا يػػػات  تحميمػػي ، ك أسػػػمكب تحميػػؿ المسػػتكل ، حيػػث تككنػػػت عينػػة الدراسػػةالباحػػث المػػنهج الكصػػفي ال
صػػػالح، هػػػكد،  القرآنيػػػة التػػػي تناكلػػػت خطػػػاب الرسػػػؿ ألقػػػكامهـ ، ك اقتصػػػرت عمػػػى الرسػػػؿ )نػػػكح، إبػػػراهيـ ،

 ككاف مف نتائج الدراسة ما يمي : مكسى...( عميهـ السالـ .

مفهكمػػػػه، كتقػػػػع مسػػػػئكليته عمػػػػى المربػػػػي كالكالػػػػديف، إف التكجيػػػػه التربػػػػكم اإلسػػػػالمي فريػػػػد فػػػػي مضػػػػمكنه ، ك 
القػػرآف الكػػريـ زاخػػر بالتكجيهػػات التربكيػػة التػػي تشػػكؿ فػػي مجممهػػا أمػػف اإلنسػػاف كأف كالمدرسػػة كالمجتمػػع ، 

، كيراعػػػي جميػػػع مػػػداخؿ الػػػنفس البشػػػرية،  كشػػػامؿ التكجيػػػه التربػػػكم ينػػػيكأف  كأخالقيػػػان، كاجتماعيػػػان  فكريػػػا ن 
 .كمتطمباتها

   "مقومات الداعية المربي" :: م(  4222) حمود خميل ومحمد األغا م دراسة -5
 هدفت الدراسة إلى الكشؼ عف المقكمات الشخصية كاألدائية لمداعية المربي ، كما جاءت    

ككػاف مػف ابػرز نتػائج  ككػاف مػف نتػائج الدراسػة في القرآف الكريـ، كذلؾ باستخداـ المنهج الكصفي التحميمػي.
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عميػػه،  أبػػرز المقكمػات التػػي ينبرػػي أف تتػػكافر فػي المربػػي : التعبػػد  عػز كجػػؿ ، كالتككػػؿمػػف الدراسػة : أف 
االتصػػػػػاؿ،  كالتمطػػػػػؼ بالنػػػػػاس ، كالتفػػػػػاؤؿ، كالقػػػػػدكة الحسػػػػػنة ، كالكفػػػػػاءة العمميػػػػػة ، كال قافيػػػػػة ، كالقػػػػػدرة عمػػػػػى

دارة الحكار، كحسف التصرؼ.  كالتخاطب مع ا خريف، كا 
 (: 4227) امريض جابر بن يحيى بن حسندراسة  -6

 -اإلسالمية التربية منظكر مف كالُخمقية الفكرية االنحرافات مكاجهة في المسجد إسهامات
ـل  عمػى الكقػكؼ إلػى الدراسػة هػذت هػدفت      الكاقػع فػي تػؤ ر أف يمكػف التػي كالُخمقيػة الفكريػة االنحرافػات أهػ

 االنحرافػات مكاجهػة فػي المسػجد يؤديػه أف يمكػف الػذم الػدكر إبػرازككذلؾ . اإلسالمية األملة حياة في المعاصر

 االنحرافػات مكاجهػة فػي المسػجد إسػهامات ما : )  الرئيس بالسؤاؿ الدراسة مشكمة حدلدت كقد. كالُخمقية الفكرية

كاسػتخدمت الدراسػة المػنهج التػاريخى كالمػنهج الكصػفى.  .؟ (اإلسػالمية التربيػة منظػكر مػف كالُخمقيػة الفكريػة
 مكاجهػة فػي المسػجد يؤدليػه أف يمكػف الػذم الػدكر لعديػد مػف النتػائج مػف أهمهػا : أفل كقػد أبػرزت الدراسػة ا

 يػدككتئ ، اإليمػاف قاعػدة تعميػؽ خػالؿ مػف ( :الكقػائي الػدكر ( أ : قسميف إلى ينقسـ كالُخمقية الفكرية االنحرافات

 أفػراد نفػكس فػي العبػادات تحد ػه أف يمكػف الػذم األ ػر إلػى إضػافة ، المجتمػع فػي الحسػنة كالقػدكة الكسطية مبدأ

 الجكانػب معالجػة خػالؿ مػف ( :العالجػي الػدكر (ب . المنكػر عػف كالنهػي بػالمعركؼ األمػر كتفعيػؿ ، المجتمػع

كمػا أكصػت الدراسػة بػبعض التكصػيات . كالُخمقيػة الفكريػة االنحرافػات خػالؿ مػف التػئ ير فيهػا حصػؿ التػي
 نحػك جميعػان  تتلجػه لكػي األخػرل التربكيػة مؤسسػاتكال المسػجد بػيف التنسػيؽ ضػركرةكالمقترحػات منهػا :   

  . اإلسالمية التربية ضكابط كفؽ سمكآت كتقكيـ المسمـ عقيدة تصحيح
 كالمجاف المسجد إماـ خالؿ مف كالمجتمع المسجد بيف العالقة تك يؽ ضركرة  

 االنحرافات عالج في البدء قبؿ الصؼ كاجتماع الكممة كحدة عمى كالعمؿ ، المختمفة
 ( :  4211دراسة كمال النجار ) -7

 : درجة ممارسة الدكر التربكل لمدعاة فى محافظات يزة فى ضكء المعايير اإلسالمية    
تناكلت هذت الدراسػة الػدكر التربػكم لمػدعاة فػى ضػكء متريػرات الدراسػة )التخصػص، المسػتكل الدراسػي ،     

درجػػة ممارسػػة الػػدكر التربػػكم لمػػدعاة ضػػيح ، كذلػػؾ بهػػدؼ تك  ، مكػػاف اإلقامػػة( ، الجامعػػة مسػػتكل التحصػػيؿ
التطبيقػػػات التربكيػػػة المقترحػػػة   كمػػػا أبػػػرزت الدراسػػػةفػػػي محافظػػػات يػػػزة فػػػي ضػػػكء المعػػػايير اإلسػػػالمية ، ، 

 الدراسة المنهج الكصفى التحميمى. . كاستخدمتلتطكير أداء الدعاة في محافظات يزة
 إجراءات الدراسة )خطة السير فى الدراسة( :

هػذت الدراسػة المكضػكع فئجابػت عػف األسػئمة التػػى طرحتهػا المشػكمة فػى البدايػة ، كذلػؾ فػى ضػػكء تتنػاكؿ    
 التعرض لمنقاط التالية : 

 أواًل : اإلطار العام لمدراسة : ويتناول العناصر التالية :
 منهج الدراسة.  -أهداؼ الدراسة.    -أهمية الدراسة    -    مشكمة الدراسة. - . مقدمة -
 إجراءات الدراسة. -  الدراسات السابقة.     -مصطمحات الدراسة.   -الدراسة .  حدكد  -



  المسئولية التربوية الئمة المساجد فى تعزيز منيج الوسطية
 أ.م.د/ محمد النصر حسن محمد

7102ديسمبر                                                                 - 

24 -                            العدد الثالث والثالثون                        

         

 ثانيا : اإلطار النظرى لمدراسة، ويتناول النقاط التالية: 
 إماـ المسجد فى اإلسالـ : )مكانته ككظائفه كالتحديات المعاصرة(. -3
 سالـ : منزلته كصفاتهأ( أهمية المسجد كمكانته فى اإلسالـ.   ب(  إماـ المسجد فى اإل 

 د( المسئكليات التربكية إلماـ المسجد.  ج( كظائؼ إماـ المسجد فى االسالـ.    
 بعض التحديات المعاصرة فى مسئكلية إماـ المسجد هػ(
 منيج الوسطية فى المسئولية التربوية إلمام المسجد:  -4
 مفهكـ الكسطية كأهميتها كضركرتها أ(  
 التربكية. آ ارها كمضامينهاب(  
 فى خطبة الجمعة. -فى المسجد.  فى المجتمع ج(  
 متطمبات المسئولية التربوية إلمام المسجد لتعزيز منيج الوسطية. -3
 المتطمبات اإلعالمية :  ج( -المتطمبات االجتماعية   ب( - متطمبات دينية  أ(
 تكنكلكجية :متطمبات  ك(  -أخالقيةمتطمبات  هػ(   - تنمكية تشاركيةمتطمبات  د(

 وتفصيل ذلك فيما يمى : 
 ثانيا : اإلطار النظرى لمدراسة :

 إمام المسجد فى اإلسالم )مكانتو ووظائفو والتحديات المعاصرة(:   -1
قبؿ الحديث حكؿ إمػاـ المسػجد فػى اإلسػالـ ، مػف الضػركرل إلقػاء الضػكء عمػى أهميػة كمكانػة المسػجد     

رتبط عممػه بالمسػجد أك ػر مػف أل شػىء آخػر ، مػف هنػا يصػبح الحػديث ذاته فى اإلسالـ ؛ ذلؾ أف اإلماـ ي
 عف المسجد كمكانته فى اإلسالـ مقدمة ضركرية.

 أىمية المسجد ومكانتو فى االسالم :       أ(
 أسػس عمػى المجتمػع بنػاء أساسػيان فػي كركنػان  ، اإلسالمي المجتمع عميها قاـ التي الدعائـ أهـ مف المسجد يعد  

 قبػاء فػي حػي إلى كصؿ عندما " كسمـ عميه ا صمى" ا رسكؿ بها قاـ خطكة أكؿ كاف لذلؾ ؛  كراسخة قكية

 هػذا اخػذ كقػد ، اإلسػالمية الدكلػة بظهػكر إيػذانان  ككػاف ، اإلسػالـ فػي مسػجد يعػد أكؿ الػذم قباء مسجد ببناء فبدأ

كلهػذا اسػتطاع النبػي صػمى ا ، المجتمػع  فػي كالمركزيػة الكظيفيػة ألهميتػه المجتمػع تنظػيـ فػي دكرت المسػجد
عػػػادة  عميػػػه كسػػػمـ أف يصػػػؿ إلػػػى الحمقػػػة األخيػػػرة فػػػي السمسػػػمة كهػػػي المحاكلػػػة الجػػػادة فػػػي ترييػػػر اإلنسػػػاف كا 

 لمعبػادة مكػاف المسػجد يكػف .  كلػـتشػكيمه كزرع قػيـ تربكيػة فػي المجتمػع كبػارا كصػرارا مػف خػالؿ المسػجد 

 الخمفػاء عهػد فػي كظائفه يؤدم المسجد كاستمر ، جتماعيةاال ظركؼ الحياة لكؿ نشاط مركز كاف بؿ ، فحسب

كػاف يم ػؿ  مػا، ككالعباسػية  األمكيػة الدكلػة األمػكرفي كالة مػف سػبيمهـ سػمؾ كمػف ، عػنهـ رضػي ا الراشػديف
، كلتكجيػػػه  ، ففػػػتح أبكابػػػه لمصػػػالة المكجػػػه فػػػي بنػػػاء المجتمػػػع مػػػف كػػػؿ جانػػػب بمػػػا تكحيػػػه الرسػػػالة المحمديػػػة

،  إسػالميان سػػكاء مػف خػالؿ المنبػػر أك حمقػات العمػـ كالػدرس أك األحػػداث التػي تجػرم داخمػػه المجتمػع تكجيهػان 
، فالصػػػالة كحػػػدها  ، كتقكيػػػة الػػركابط األخكيػػػة بػػػيف المسػػػمميف إذا كانػػت الفرصػػػة مهيػػػئة لالجتمػػػاع كالتعػػػارؼ
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خالقػػػي ، هػػػي فػػػي الحقيقػػػة شػػػحنة ركحيػػػة هائمػػػة كدرس أ كالتػػػي يظػػػف الػػػبعض أنهػػػا عالقػػػة بػػػيف العبػػػد كربػػػه
كاجتمػػاعي كنفسػػي يػػدفع اإلنسػػػاف إلػػى الطريػػؽ األفضػػػؿ فػػي حياتػػه كعالقاتػػه مػػػع ا خػػريف بسػػمكؾ يتسػػػامى 

 كيتعالى ألنه يستمد تكجيهه مف التربية اإلسالمية.
، كال يقػؿ هػذا قدمػه المسجد في المجتمع اإلسالمي له أهمية كبرل كدكر عظػيـ فػي تنميػة المجتمػع كتك      

، بػؿ إف المسػجد ميػداف تعمػيـ كتطبيػؽ فػي لحظػة  أ ر المسجد في تككيف الفرد المسمـالدكر في أهميته عف 
ميػػداف تعمػػـ حيػػث يػػتعمـ المسػػمـ فيػػه كيػػؼ يحتػػـر شػػعكر ا خػػريف ككيػػؼ ينضػػبط فػػي الصػػؼ مػػع …. كاحػػدة

 ، كباهتمامػه بالصػالة تعمػيـ لػه عمػى أحػكاؿ إخكانػه المسػمميف باإلضػافة إلػى أمػكر دينػه كأخالقياتػه المصميف
ألنػه المكػاف الالئػؽ الػذم …. كفػي المسػجد يػتـ تطبيػؽ مػا تعممػه المسػمـ  إلى ييػر ذلػؾ مػف جكانػب حياتػه.

يجب أف يككف مكضكع إجالؿ الجميع، كعمػى النتػائج الحاصػمة مػف هػذا التطبيػؽ يػنعكس فػي نفسػية المسػمـ 
هامػػان لػه أ ػػرت األكبػػر ، كهػػذا مػا جعػػؿ مػف المسػػجد مكانػان  كعمػى سػػمككه مػا يهػػدؼ إليػه المسػػجد خػارج حػػدكدت

 في بناء المجتمع اإلسالمي.
 مػع مكازنػة ، التػاريخي المتميػز كدكرهػا لممسػاجد األكلػى النشػئة معرفػة خػالؿ مػف المسػجد أهميػة كمػا تبػدك     

 االنػدماج تحقيػؽ فػي دكرت عػف فضػالن  ، المشػكالت االجتماعيػة حػؿ عمػى كقدرتػه ، الحاضػر الكقػت فػي دكرت

 الحفػاظ فػي المسػجد دكر يبػرز أف مػف الضػركرم لػذا ، المجتمػع أفػراد بيف كافػة االجتماعي  كالترابط  كالتكامؿ

 الرربيػة التػي  التػئ ر بالحضػارات مػف اإلسػالمي المجتمػع عمػى عػف الحفػاظ فضال ، الدينية كالتعاليـ القيـ عمى

 فػي بصػكرة مباشػرة تسػهـ التػي االجتماعيػة المؤسسػات مػف تعػد المسػاجد أف ذلػؾ ، اإلسػالمية مع القػيـ تتفؽ ال

 الجماعيػة المسػؤكلية ركح مػف يب ػه المسػجد كمػا يقدمػه مػا خػالؿ مػف ذلؾ كيتـ ، كتضامنه المجتمع كحدة تعزيز

 المجتمع.  في السمبية كمحاربته لمقيـ ، الفاضمة اإلسالمية لمقيـ كترسيخه
حيػاء رسػالته كالعنايػة بػه، كميػز عمارتػه  مػف مكانػة المسػجد قػد رفػع اإلسػالـ مما سبؽ يتضح لنػا أف     ، كا 

، كأفضػمها  بػا كاليػكـ ا خػر، فالمسػاجد أفضػؿ بقػاع األرض هإيمانػمف يتػردد عميػه دليػؿ عمػى  ، بئف جعؿ
” يؤكػػد ذلػػؾ الحػػديث النبػػكل :ك  ،  ػػـ المسػػجد األقصػػى. المدينػػةالنبػػكل ب مسػػجدال،  ػػـ  المسػػجد الحػػراـ بمكػػة

كعػػف عبػػد  ”.سػػماء كمػػا تضػػيء نجػػكـ السػػماء ألهػػؿ األرضالمسػػاجد بيػػكت ا فػػي األرض تضػػيء ألهػػؿ ال
أم البقاع خيػر، كأم البقػاع شػر؟ قػاؿ : خيػر  –صمى ا عميه كسمـ  –أف رجال سئؿ النبي ” ا بف عمر:

الدينيػة فػى  المؤسسػات أهػـ مػف كمازاؿ المسجد فى الكقت المعاصر  ”.البقاع المساجد، كشر البقاع األسكاؽ
 فيػه المجتمػع يكػكف كقػت فػي كنشػاطات اجتماعيػة خػدمات بتقػديـ ث يهػتـ بعػد العبػادةحيػاة المسػمميف ، حيػ

 ألفػراد  كالسػمككية الفكريػة التريػرات إجػراء فػي أ رهػا كيكػكف لهػا كتماسػكه ، تضػامنه لتحقيػؽ إليهػا بحاجػة

   .المجتمع
   المسجد : منزلتو ورسالتو :  مامإ ب(
، كمكانػة عاليػة فػي رفػع شػئف األمػة حتػى تصػبح خيػر أمػة  لممسػجد فػي اإلسػالـ منزلػة عظيمػةإذا كاف     

مػػػف المسػػئكلية يتحممػػػه كػػؿ مػػػف يقػػػكـ  امشػػترك اهنػػػاؾ قػػػدر فػػ ف  ، أخرجػػت لمنػػػاس كمػػا كصػػػفها القػػرآف الكػػػريـ
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، كمػػػف هػػػذت المسػػػئكلية  ينػػاط بػػػبعض األئمػػػة الػػػذيف يتحممػػكف مػػػا ال يتحممػػػه ييػػرهـ اخاصػػػ ا، كقػػػدر  باإلمامػػة
، كأف  دان عػف القػكؿ الخشػفيػحكمة كالمكعظة الحسػنة بعبها كبالـ التز كاال مصميفتعزيز الكسطية في قمكب ال

 ، كاختالؼ مداركهـ كبيئاتهـ. يراعي أحكاؿ المخاطبيف
، كتػذكير، كأمػر بمعػركؼ كنهػي عػف منكػر،  ، كتمعػب دكر تعمػيـ اإلمامة في اإلسالـ لها منزلػة عظميػةف    

، كيحػػؿ اإلقبػػاؿ عمػػى الػػديف محػػؿ اإلعػػراض عنػػه، كبػػاألمر  فمػػة، كبالتػػذكير تػػذهب الر فبػػالعمـ يػػزكؿ الجهػػؿ
، كتنتشػر الفضػيمة كتنحسػر  بالمعركؼ كالنهي عف المنكر تسكد طاعة ا في المجتمع كتضمحؿ المعصية

، كمهمػة جسػيمة يكفػؽ  مػف أجػؿ هػذا كييػرت تعػد اإلمامػة رسػالة عظيمػة ،، كيك ػر الخيػر كيقػؿ الشػر الرذيمػة
،  ، كحػراس العقيػدة الصػحيحة ، كصػفكة الخمػؽ حمػاة الػديف ى الكجػه المطمػكب دعػاة الحػؽا لمقياـ بهػا عمػ

، كتسػػػػػمك  ، كيهتػػػػػدم بهػػػػـ السػػػػػالؾ ، كيسػػػػتيقظ مػػػػػف أجػػػػؿ مػػػػػكاعظهـ الرافػػػػؿ فيػػػػتعمـ عمػػػػػى أيػػػػديهـ الجاهػػػػػؿ
، كتزكك الضمائر، كتتهذب األخػالؽ، كيقػكـ سػكؽ األمػر بػالمعركؼ كالنهػي عػف المنكػر  بتكجيهاتهـ النفكس

صػمى ا عميػه  -تحيى السنف، كتندرس البدع كيسعد الناس باألئمة األكفاء كما سػعدت الػدنيا ب مػاـ األئمػةف
 .  كسمـ

اإلمػاـ ضػامف :” مة بالرشػد فقػاؿ ئلم -صمى ا عميه كسمـ -، دعا النبي كلما كاف أمر اإلمامة عظيمان     
،  مف المعمػكـ أف اإلمامػة رمػز االجتمػاع كاالئػتالؼك    فل.كالمؤذف مؤتمف المهـ أرشد األئمة، كايفر لممؤمني

، حيػػث قػػاؿ عميػػه  عمػػى اتخػػاذ إمػػاـ كلػػك كػػانكا  ال ػػة نفػػر فقػػط -صػػمى ا عميػػه كسػػمـ -لػػذا فقػػد حػػث النبػػي
فػ ذا كػانكا مػئمكريف شػرعا .  .”، كأحقهػـ باإلمامػة أقػرؤهـ إذا كػانكا  ال ػة فميػؤمهـ أحػدهـ:” الصػالة كالسػالـ 
كػػػانكا  ال ػػػة فقػػػط، فكيػػػؼ إذا كػػػانكا جمعػػػا كبيػػػرا، ال شػػػؾ أف األمػػػر أعظػػػـ، كهػػػذا فيػػػه مػػػف باتخػػػاذ إمػػػاـ كلػػػك 

المصػػالح العظيمػػة، كالمحامػػد الجميمػػة مػػا ال يخفػػى عمػػى أحػػد ، فالنػػاس يجتمعػػكف عمػػى مػػف يعممهػػـ الخيػػر ، 
مػػة إلػػى كيفقههػػـ فػػي الػػديف ، كيػػريبهـ تػػارة كيػػرهبهـ أخػػرل ، كيػػنقمهـ مػػف المعصػػية إلػػى الطاعػػة ، كمػػف الرف

كالنػػاس محتػػاجكف إلػػى مػػف يقػػكـ بهػػذت الرسػػالة خيػػر قيػػاـ ؛ ألف أمػػراض المجتمػػع الحقيقيػػة . التػػذكر كالعبػػرة
عظيمػػة كجميمػػة ؛ منزلػػة اإلمػػاـ  . مػػف هػػذا المنطمػػؽ تعػػدتكمػػف فػػي : الجهػػؿ كالرفمػػة ، كالميػػؿ إلػػى الشػػهكات

، كحاجة الناس إلى العمػـ الػذم يرفػع عػنهـ لككنه يتكلى معالجة هذت العمؿ، فداء الجهؿ ال دكاء له إال بالعمـ
حجػاب الجهػػؿ، كيزيػػؿ يشػاكته أشػػد مػػف حػػاجتهـ إلػى الطعػػاـ كالشػػراب، كأعظػـ مػػف حاجػػة األرض المجدبػػة 

  .إلى الريث العميـ
 

 :   مام المسجدالوظائف العامة إل ج(
قػػد  أمانػػة فػػي عنقػػه د أمػػاـ ا ، كالمسػػج مػػؤتمفإذ أنػػه كبيػػرة ؛  اتالمسػػجد مسػػؤكلي إمػػاـتقػػع عمػػى عػػاتؽ    

    كمف أهـ كظائؼ إماـ المسجد ككاجباته مايمى : ؛  اسُترعي في القياـ عميه
، كعػػدـ التخمػػؼ أك التػػئخر عنهػػا؛ حتػػى ال تقػػع بػػذلؾ  المحافظػػة عمػػى الصػػمكات الخمػػس فػػي الجماعػػة -3

 .، كفي حالة الرياب ألمر ما مشقة عمى الناس
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ظػػر الػػدائـ فيهػػا، كفػػي القػػائميف عميهػػا كػػالمؤذف كالمنظػػؼ كمػػا إلػػى متابعػػة شػػؤكف المسػػجد كمرفقاتػػه، كالن -1
 ذلؾ، مع اإلشراؼ عميهـ.

 متابعة مصالح المسجد لدل الجهات المسؤكلة سكاء أكانت كزارة أـ مؤسسة أـ متبرعيف. -1
يقتصػػػر عمػػى الصػػػمكات  ينبرػػى أفال، إذ بعػػػض الكقػػت  جمػػكس معهػػـلا، ك مشػػاركة المصػػميف بالمسػػػجد  -4

 .فيشعركا بالفجكة بينهـ كبينه ؛ طالخمس فق
 ، مػع االنتبػات لكاقػع النػاس كأخطػائهـ فهذا هك الهدم النبكم الشػريؼ الحسنة ، الناس بالمكعظةمعاممة  -5

 ؛ كهذت هي الحكمة. ، كطرح ما يناسب في الكقت المناسب عمى الكجه المناسب
اجػب النصػيحة؛ فػ ف تركػه لػذلؾ يعػًد نقصػػان تفقػد المتخمفػيف عػف الصػالة، ككعظهػـ كتػذكيرهـ، كالقيػاـ بك   -6

 في المسئكلية.
؛ حتػػى ال يكػػػكف سػػببان فػػػي  ، كالترييػػب فيهػػػا العمػػؿ بالسػػنة فػػػي مراعػػاة النػػػاس فػػي الصػػػمكات بتخفيفهػػا  -7

مسػػػاجد األسػػػكاؽ لمػػػا فيهػػػا مػػػف االزدحػػػاـ كاالسػػػتعجاؿ ممػػػا يسػػػتدعي   ، كبخاصػػػة انصػػػرافهـ عػػػف الصػػػالة
، كربمػػا صػػمى بعضػػهـ تحػػت  ك يػػر مػػف المصػػميف هػػـ مػػف ذكم الحاجػػةف؛  ةالتخفيػػؼ كاإلسػػراع فػػي الصػػال

 ، كاختيار المناسب مف المكاضيع. ، ككذلؾ تخفيؼ الخطبة هجير الشمس
تفعيػػؿ دكر المسػػجد اجتماعيػػان كدعكيػػان كعمميػػان ... إلػػخ، كالرقػػي بالنػػاس فػػي الحػػي، كتصػػحيح المفػػاهيـ   -8

،  ، كتحصػػػينهـ منهػػػا ، كسػػػدل منافػػػذها عػػػنهـ ر اإلعػػػالـ كالشػػػارع، كصػػػدل الشػػػبهات القادمػػػة إلػػػيهـ عبػػػ لػػػديهـ
 ، كسػنة رسػكله الكػريـ صػمى ا عميػه كسػمـ إلػيهـ ، كتقريب الفهـ لكتػاب ا تعػالى كتكضيح أحكاـ الشريعة

 ، ك احتراـ عقكلهـ باالهتماـ بالتحضير الجيد لما سيمقيه عميهـ .
 ، كاستضافة المشايخ كالدعاة كالعمماء . ، كتعريفهـ بهـ تحبيب العمماء إليهـ  -9

، أك التكاصػؿ مػع أهػؿ  السعي في مسػاعدة النػاس فػي أمػكر ديػنهـ خاصػة بػالفتكل إف كػاف أهػالن لهػا  -30
يصػػاؿ أسػػئمة النػػاس إليػػه بكضػػع صػػندكؽ فػػي المسػػجد خػػاص بالفتػػاكل العمػػـ المعتبػػريف ، كيضػػع النػػاس  ، كا 

 أسئمتهـ  ـ يعيدها إليهـ بعد إجابتها.
، مػػع تػػكفير مكتبػػة  ، أك تعميقهػػا فػػي لكحػػة المسػػجد نشػر فتػػاكل العممػػاء بعرضػػها لمنػػاس عبػػر الػػدركس -33

 في المسجد تككف عكنان لمناس في الحصكؿ عمى حاجتهـ مف العمـ.
 ، كاالسػػػتعداد لمحػػػج كالعمػػػرة : زكػػػاة الفطػػػرة تػػػذكير النػػػاس بػػػاألمكر الشػػػرعية التػػػي يرفمػػػكف عنهػػػا م ػػػؿ -31
 ، كالفتف الظاهرة بما يناسب. تاـ لممكاقؼ كاألحداث كالكسكؼ كالعيدكاالستعداد ال ،

 .السف كتعميمهـ كتاب ا ، كاالهتماـ بكبار كتعميـ القرآف الكريـ  تحفيظأماـ إتاحة المجاؿ  -31
ممػػا سػػبؽ  يتضػػح أف كظػػائؼ إمػػاـ المسػػجد ككاجباتػػه العامػػة ك يػػرة كمختمفػػة ، ريػػـ مايبػػدك لمػػبعض أنػػا     

ؿ أف يكػػكف فػػي إمػػاـ المسػػجد مػػف ك مئالمػػمػػى أداء الصػػمكات كخطبػػة الجمعػػة كالعيػػديف ، لهػػذا فمػػف تقتصػػر ع
 .الفطنة كالنباهة إلى جانب الكرع كالتقكل ما يزيدت حرصان عمى أداء مسؤكليته في أتـ كجه كأكمؿ حاؿ

دة مجػاالت مػف أهمهػا تتجمػى فػى المسػئكلية التربكيػة إلمػاـ المسػجد عػ المسئكلية التربكية إلماـ المسجد : د(
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  مايمى : 
 فى المحافظة عمى الصموات والعبادات. -1  

لمعبػػادات فػػى االسػػالـ دكر تربػػكل اليمكػػف إنكػػارت عمػػى المسػػتكييف الفػػردل كاالجتمػػاعى ، كتبػػرز عبػػادة      
فػػى مسػئكليات إمػاـ المسػجد أحػػد أهػـ كظائفػه ككاجباتػػه  -كهػى الػركف ال ػػانى مػف أركػاف اإلسػالـ  -الصػالة 

رسػػالته ، فهػػك الػػذل يػػؤـ المصػػميف كػػؿ يػػكـ خمػػس مػػرات ، كيػػدعك إلػػى الصػػالة فػػى خطبػػه كأحادي ػػه بعػػد أف 
أذف ا  ا ، كقػػد بيػكت هػى المسػاجديحػرص عميهػا هػك كيػداكـ عمػػى أدائهػا فػى المسػجد ، كالمعػػركؼ أف  

رفػػث الحػػديث مػػف جػػؿ كعػػال أف ترفػػع كيػػذكر فيهػػا اسػػمه كتطهػػر مػػف األنجػػاس الحسػػية كالمعنكيػػة كػػالمرك ك 
   ييبة كشتـ كقيؿ كقاؿ.

كيبرز دكر اإلماـ هنا فى التنبيه كالتكجيه كالدعكة كاإلرشاد عمى صحيح العبػادات مػف صػالة أك صػكـ اك   
أراد ا أف ترفػػع كأف زكػاة كييرهػػا مػػف فػػرائض الػػديف الحنيػػؼ. ففػػى الصػػالة تعمػػر المسػػاجد أك البيػػكت التػػى 

، كمنصػػرفكف  بح فيهػػا فػػي الرػػدكات كا صػػاؿ رجػػاؿ متفريػػكف لمطاعػػة، يسػػ تكػػكف خاصػػة لػػذكرت جػػؿ شػػئنه
، كال تقميػب التجػارة كاالنشػراؿ بئرباحهػا البػاهرة يصػدهـ عػف  لمعبادة فال مظاهر الدنيا البراقػة تفتػنهـ كتمهػيهـ

ذكػر، المسػاجد دكر عبػادة ك ف،  ، كيؤتػكف الزكػاة ، بؿ يػذكركف ا كيقيمػكف الصػالة ذكر ا كينسيهـ ا خرة
كتضػػرع كخضػػكع  جػػؿ كعػػز شػػئنه، كمكاضػػع تسػػبيح كابتهػػاؿ كتػػذلؿ بػػيف يػػدم ا كريبػػة فيمػػا عنػػدت مػػف 

 األجر الكبير. 
الجمعػػػة لهػػػا أهميػػػة كبػػػرل ، كدكر فاعػػػؿ فػػػي التػػػئ ير عمػػػى المجتمػػػع ، كتكجيهػػػه  فػػػى خطبػػػة الجمعػػػة :  -1

ا جػػؿ ، عنػػدما تسػػتخدـ بشػػكؿ أم ػػؿ ، الكجهػػة السػػميمة ، كالنهػػكض بػػه إلػػى مػػا يعػػكد عميػػه بػػالنفع العاجػػؿ ك 
كتئخػػذ حقهػػا فػػى اإلعػػداد كاإللقػػاء.  ،كالمالحػػظ أف هنػػاؾ قصػػكرا كاضػػحا فػػي تئ يرهػػا فػػي بعػػض المجتمعػػات 
اإلسالمية ، كربما يعكد ذلؾ إلى كقكع بعض األئمة في عدد مف السػمبيات كاألخطػاء التػي منهػا عمػى سػبيؿ 

المطمػكب لخدمػة اإلسػالـ كالمسػمميف بسػبب عػدـ إدراؾ أكلئػؾ الم اؿ: عدـ تكظيؼ خطبة الجمعة التكظيؼ 
 الخطباء لمعنى الخطابة ، كأهميتها ككسيمة دعكية فاعمة.

خطبػػػة الجمعػػػة تمعػػػػب دكرا محكريػػػا فػػػي محاربػػػة كػػػؿ أنػػػػكاع االنحػػػالؿ الخمقػػػي فػػػي المجتمػػػػع  تمعػػػبكمػػػا    
 إمػػاـ المسػػجد اك يقػػع عمػػى عػػاتؽ ؛ حيػػث ، كتعزيػػز القػػيـ اإلسػػالمية الفاضػػمة كالكسػػطية كييرهػػا اإلسػػالمي

 الخطيب في كؿ حيف عبء التريير لممنكر مػع األمػر بػالمعركؼ كئصػؿ مػف أصػكؿ اإلسػالـ التػي أمػر بهػا
ػػا  )﴿ :، يقػػكؿ الحػػؽ سػػبحانه كتعػػالى م ػػى م  ػػب ِرا ع  ػػف ِ الاُمناك ػػر ِ ك اصا ة  ك أاُمػػرا ب ِػػالام عاُركؼ ِ ك اناػػه  ع  ػػال  يػػا ُبن ػػيَّ أ ق ِػػ ـِ الصَّ

ػػػاب ؾ  إ ِ  ُُمػػػكر ِ أ ص  ػػػزا ـِ األا ػػػفا ع  سػػػمكؾ يػػػنعكس إيجابػػػا  بمػػػا يقػػػكؿ كيػػػدعك إليػػػه إف التػػػزاـ الخطيػػػب .  ﴾ فَّ ذ ل ِػػػؾ  م ِ
، ف ف لـ يكػف هػك ممتزمػا بالفضػائؿ كاألخػالؽ الكريمػة، مجتنبػا لكػؿ مػا يػدخؿ فػي مستمعيه كالعكس صحيح 

تنػة لخخػريف يحتجػكف بفعمػه يكػكف ف، بؿ ربمػا  سكء األخالؽ ف ف كمماته ستصب يالبا في خانة عدـ القبكؿ
هػػك. كتتجمػػى فػػى خطبػػة الجمعػػة  عمػػى عػػدـ صػػالح الفكػػرة التػػي يػػدعك إليهػػا كربمػػا يرفضػػها الػػبعض ألجمػػه

أيضػػػان ركح الجماعػػػة كالتػػػاخى كالتماسػػػؾ كالتعػػػاكف فػػػى الخيػػػرات ، ممػػػا يمقػػػى عمػػػى أئمػػػة المسػػػاجد مسػػػئكلية 
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   تحكيؿ هذت األفكار إلى سمككيات فى شخصية الفرد المسمـ.
 فى استثمار شير رمضان:  -3

ػػر، كطالقػػة الكجػػه، كاإلحسػػاف،       مػػة، كالب ِشا فػػي رمضػػاف تتجمَّػػى األخػػالُؽ كالتكاُضػػع كالك ػػر ـ، كالُجػػكد كالرَّحا
ػف إيمػاف عميػؽ، كاتلصػاؿ ك يػؽ بػا سػبحانه ػدت الػكاعُظ م ِ . فتبُمغ ذركت هػا كق ِمَّتهػا، كصػفاء ها م ِػف خػالؿ مػا ي ج ِ

دينية كاجتماعية كركحية كبرل عند المسمميف ، كفيه أيضػا قػيـ تربكيػة كركحيػة يمكػف كلشهر رمضاف مكانة 
لإلمػػاـ أف يسػػػت مرها كيفعمهػػػا فػػػى نفػػكس مرتػػػادل المسػػػاجد بئسػػػاليب كآليػػات مختمفػػػة ، لعػػػؿ منهػػػا : الػػػدركس 

تجمعػػػات  كالنػػدكات الدينيػػة ، كالػػدعكة الػػى التػػاخى كالتػػػراحـ كالتعػػاطؼ كالتعػػايش بػػيف المسػػمميف ، كاسػػت مار
المصػػميف فػػى صػػمكات التػػراكيح.. كػػؿ ذلػػؾ كييػػرت يرفػػع مػػف قيمػػة المسػػجد كيمامػػه بشػػكؿ خػػاص فػػى شػػهر 

 الركحانيات كالعبادة المك فة ، شهر رمضاف الكريـ.
 فى المناسبات الدينية والوطنية واالجتماعية : -2

جتمػػع المسػمـ.. كهػػذت المناسػػبات هنػاؾ العديػػد مػف المناسػػبات الدينيػػة كالكطنيػة كاالجتماعيػػة فػى حيػػاة الم    
يمكػف أف يشػػارؾ فيهػا أئمػػة المسػػاجد كيتفػاعمكف معهػػا بمػػا يحقػؽ أهػػداؼ ككظػػائؼ رسػالتهـ كمسػػئكلياتهـ فػػى 
المجتمػػػع المسػػػمـ ، فالمناسػػػبات الدينيػػػة يبػػػرز فيهػػػا دكر اإلمػػػاـ بالحضػػػكر الفعػػػاؿ كالػػػدعكة كالتربيػػػة كالتكجيػػػه 

ؽ التى يجب أف يتحمػى بهػا اإلنسػاف المسػمـ ، كمػا يػدعك اإلمػاـ بالحسنى إلى مكاـر الفضائؿ كسنف كاألخال
الى اتباع السنف المرتبطة بالمناسبة الدينية المحتفى بهػا ، كيحػذر فيهػا مػف بعػض السػمككيات الخاطئػة لػدل 
بعض الناس. أما المناسبات الكطنية كاالجتماعيػة فالبػد فيهػا مػف حضػكر أئمػة المسػاجد بشػكؿ يػدعـ الػنهج 

الصػػػحيح ألفػػػراد المجتمػػػع ، مػػػف حيػػػث الػػػدعكة الػػػى الكطنيػػػة كاالنتمػػػاء كالػػػكالء لمػػػكطف كالمجتمػػػع ، التربػػػكم 
كالمشػػػاركة االجتماعيػػػة فػػػى البػػػر كالطاعػػػات كفعػػػؿ الخيػػػرات ؛ تحقيقػػػان لمبػػػدأ التكافػػػؿ كالتػػػاخى كالتعػػػايش فػػػى 

 المجتمع المسمـ.
 فى األمر بالمعروف والنيى عن المنكر: -4
المجتمػػػع  عمػػػى أهميػػػة كضػػػركرة األمػػػر بػػػالمعركؼ كالنهػػػى عػػػف المنكػػػر فػػػى حيػػػاةتؤكػػػد التربيػػػة االسػػػالمية  

االسػػالمى ، ففػػى ذلػػؾ صػػالح الػػديف كالػػدنيا لمفػػرد كالمجتمػػع ، كمػػا أف هػػذا المبػػدأ فػػى الحقيقػػة لػػيس قاصػػران 
عمػػى فئػػة أك فػػرد دكف آخػػر فػػى المجتمػػع ، بػػؿ هػػك مسػػئكلية لمجميػػع ، ففػػى القػػرآف الكػػريـ تتعػػدد الػػدعكة الػػى 

تػػػئمركف بػػػالمعركؼ كتنهػػػكف عػػػف األمػػػر بػػػالمعركؼ كالنهػػػى عػػػف المنكػػػر )كنػػػتـ خيػػػر أمػػػة أخرجػػػت لمنػػػاس 
المنكػػر...( ، كمػػف أجػػؿ ذلػػؾ يرسػػـ ا سػػبحانه كتعػػالى معػػالـ الطريػػؽ المسػػتقيـ لإلنسػػاف كػػى يهتػػدل الػػى 

 الحؽ كالفضيمة. 
 فى اإلصالح بين المسممين. -5

، إف كػاف فػي بيتػه فػنعـ العائػؿ  تقف دعكتػه فػي كػؿ  ػكبيػ،  داعية متحرؾ فػي كػؿ صػكبإماـ المسجد هك 
، فػػ ف ركػػب كسػػيمة مكاصػػالت تنػػا رت بركػػات  ، كسػػعهـ بدعكتػػه ، فػػ ف نػػزؿ الشػػارع كخػػالط النػػاس بػػيكالمر 

، نصػيحة يسػارل بهػا  ، إذا دخػؿ مصػمحة لػـ يخػرج منهػا إال برنيمػة دعكيػة دعكته عمى مف حكله مف الركب
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رجػػؿ نػه ، أك كممػة معػركؼ يػذكر بهػػا مػف يقػؼ معػه فػػي الطػابكر، إلمخطػػىء ، أك مكعظػة يسػمعها  مكظفػان 
، فهػػك يتػػكلى إعػػالـ النػػاس بػػئمكر الػػديف ، كيكجػػه سػػمككياتهـ كفقػػا لمػػنهج  مبػػارؾ فػػي حملػػه كترحالػػهمصػػمح ك 

الػػديف السػػمح ، فيكػػكف قػػدكة لريػػرت فػػى أسػػرته كبػػيف أهمػػه كجيرانػػه كمجتمعػػه ، يبػػث الفضػػيمة فػػى نفكسػػهـ ، 
س بحػب كعطػاء منػزت عػف المصػمحة كينهى عف الرزيمة كاالنحراؼ ، كيصمح ما أفسػدته التعػامالت بػيف النػا

 الشخصية ، متخذا مف االصالح بيف الناس منهجا فى التعامؿ كالسمكؾ.
 المسئولية التربوية إلمام المسجد :  بعض تحدياتًً   ىز(

التخمك مسئكلية إماـ المسجد مف معكقات كتحديات كانتقػادات ، قػد تمقػى بظاللهػا عمػى عممػه كمسػيرته      
كالهدايػػة ، فيػػؤدل كاجباتػػه بفتػػكر أك تحػػد مػػف حماسػػه كعزيمتػػه فػػال يقػػكـ بكاجباتػػه عمػػى  فػػى الػػدعكة كاإلرشػػاد

أكمؿ كجه ، كمف هنا ف ف الترمب عمى هذت المعكقات تساعد بشػكؿ فعػاؿ فػى أداء اإلمػاـ لمسػئكلياته بشػكؿ 
كنمكذجػػا  إيجػػابى ، كيػػنجح فػػى رسػػالته المقدسػػة بػػيف أفػػراد المجتمػػع ، كيصػػبح مقصػػدا لكػػؿ استشػػارة ، كقػػدكة

لشباب المجتمع فى التعامؿ التعاكف عمى البر كالتقكل كصالح األعمػاؿ. كلعػؿ مػف أهػـ المعكقػات لمسػئكلية 
 إماـ المسجد التربكية فى المجتمع مايمى : 

 : اإلمامة ومسؤولياتيا اتالجيل بواجب -1
}: لاإلمػػػاـ ضػػػامف،  ؛ كلهػػػذا قػػػاؿ النبػػػي عمػػػى اإلمػػػاـ مسػػػؤكلية عظيمػػػة سػػػكؼ يسػػػئؿ عنهػػػا يػػػكـ القيامػػػة    

كاليمكػػػف أف تكػػكف هنػػػاؾ مؤسسػػة بػػػدكف مسػػػؤكؿ،  ."كالمػػؤذف مػػػؤتمف، المهػػـ أرشػػػد األئمػػة، كايفػػػر لممػػؤذنيف
، فالمسػؤكؿ األكؿ هػك  مسػؤكؿالتػى تتطمػب اف يكػكف لهػا كالمسجد مف أعظـ المؤسسات التربكية كالتعميمية 

مسػؤكؿ عػف رعيتػه، اإلمػاـ راع كمسػؤكؿ عػف  اإلماـ كالشؾ، كهك داخؿ فػي قػكؿ النبػي }: لكمكػـ راع ككمكػـ
رعيته، كالرجؿ راع في أهؿ بيته كمسػؤكؿ عػف رعيتػه، كالمػرأة راعيػة فػي بيػت زكجهػا كمسػؤكلة عػف رعيتهػا، 

بعػػض األئمػػة هػػذت المسػػؤكلية العظيمػػة التػػي ال يجهػػؿ ك ،  كالخػػادـ راع فػػي مػػاؿ سػػيدت كمسػػؤكؿ عػػف رعيتػػهل 
، كتػكجيههـ الػدائـ إلػى مػا يقػربهـ مػف دعكة الناس الى الصػالحا إلى تتكقؼ عمى الصالة بالناس، بؿ تتعداه

؛ بػؿ كخػدمتهـ فيمػا  ، كزيػارتهـ فػي بيػكتهـ لتػالفهـ ا، كتفقد أحكالهـ، كالتعرؼ عمى قضاياهـ قػدر اإلمكػاف
ت هذا باإلضػافة إلػى تفعيػؿ دكر حمقػا.  يحتاجكنه مف خدمة، حتى إذا فعؿ اإلماـ كؿ ذلؾ أحبكت كقبمكا منه

التحفػػيظ فػػػي المسػػػجد لمصػػػرار كالكبػػػار، كمتابعتهػػػا، كجمػػع التبرعػػػات لعمػػػؿ جػػػكائز لممتفػػػكقيف، كأخػػػذهـ إلػػػى 
 رحالت هادفة، ككذلؾ تفعيؿ دكر مكتبة المسجد لتكػكف منطمقػان لمشػباب إلػى كػؿ خيػر، كعمػؿ مكتبػة سػمعية

، كالتنسػيؽ ألفػراد كالجماعػاتا اإلسػالمي المفيػد كالهػادؼ إلػى المػنهج التربػكل، كأخػرل مرئيػة تعنػى ب يصػاؿ 
المسػػتمر إلقامػػة الػػدركس العمميػػة، كالمحاضػػرات، كالكممػػات الكعظيػػة لمعممػػاء، كطمبػػة العمػػـ، كاالسػػتفادة مػػف 

 .جهكد المراكز الدعكية في ذلؾ
 :ضعف الكفاءة الشرعية والعممية   -4 

جد ، كهػذا بػال شػؾ خطػئ بعض األئمة يعزؼ عف حضكر الدركس العممية بحجة االرتبػاط بالمسػ هناؾ     
فػػػادح؛ فػػػ ف أكلػػػى النػػػاس بهػػػذت الػػػدركس هػػػـ األئمػػػة؛ ألف اإلمػػػاـ يتعػػػرض لك يػػػر مػػػف األسػػػئمة التػػػي يحتػػػاج 
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أصحابها إلى الجكاب العممي المؤصؿ المبني عمى عمـٍ كبصيرة، كهذا اليككف إال ب نػي الركػب عنػد العممػاء 
كر مجػػالس العممػػاء، صػػحيح أف األمػػر يحتػػؼ بػػه كالمسػػجد اليمكػػف أف يكػػكف حػػائالن دكف حضػػ .زمنػػان طػػكيالن 

كممػا يػدؿ عمػى أف  .شيء مف المشقة؛ كلكف العمػـ أيمػى مػف أف ينالػه اإلنسػاف بيسػر كبػدكف جهػد كال مشػقة
المسجد اليحػكؿ بػيف اإلمػاـ كحضػكر مجػالس العممػاء، أف دركس العممػاء كمجالسػهـ جػؿ مػف يحضػرها مػف 

 .ألئمة اليعرؼ الطريؽ إلى هذت الدركس مع إمكانية ذلؾأئمة المساجد، كلكف يبقى عدد كبير مف ا
 قمة االنفتاح عمى المجتمع وقضاياه الراىنة :  -3
مف أهـ معكقات كتحديات اإلماـ فى أداء مسئكلياته الكبػرل عػدـ فػتح قنػكات اتصػاؿ بينػه كبػيف المجتمػع    

هػػػػذت القنػػػػكات مػػػػف أهػػػػـ ك ،  كقضػػػػايات المعاصػػػػرة ، التػػػػى تحتػػػػاج الػػػػى تكضػػػػيح كتنػػػػكير أك تشػػػػجيع كمشػػػػاركة
 الضركرية فى مسئكليات اإلماـ مايمى : 

؛ ليتبػػاح كا فيػػه  ، كجماعػػة المسػػجد عمػػؿ لقػػاء أسػػبكعي يسػػمى )مجمػػس أهػػؿ الحػػي( يجتمػػع فيػػه اإلمػػاـ -أ
 .هايير ، كشؤكف المسجد ك  القضايا المتعمقة بئهؿ الحي

؛ لمقيػػاـ بزيػػارة  ف عمػػى صػػالة الجماعػػة، ككبػػار السػػف، كالحريصػػي تكػػكيف لجنػػة منتقػػاة مػػف طمبػػة العمػػـ -ب
جيراف المسجد الذيف يتئخركف عف الصالة مع الجماعة، مع الحرص عمى أف تكػكف النصػيحة بطريػؽ ييػر 

 .مباشر أ ناء الزيارة، كبئسمكب مقبكؿ
القيػػػاـ ب عػػػداد مسػػػابقات  قافيػػػة لمسػػػر يركػػػز فيهػػػا عمػػػى معالجػػػة بعػػػض األخطػػػاء المنتشػػػرة فػػػي الحػػػي،  - ج

جػكائز عمػى الفػائزيف، كيكػكف ذلػؾ فػي لقػاء يتخممػه برنػامج معػد، ككجبػة عشػاء يحضػرها كػؿ جماعػػة كتكزيػع 
 .المسجد

عمػػػؿ صػػػندكؽ خيػػػرم تجمػػػع فيػػػه التبرعػػػات، كيرسػػػؿ بخطابػػػات لم ريػػػاء كالمحسػػػنيف بطمػػػب التبػػػرع لهػػػذا  -د
 .لمسجدالصندكؽ، كيشرؼ اإلماـ كلجنة مختارة عمى هذا الماؿ ليصرؼ عمى مشاريع الدعكة في ا

اجتمػػػاع شػػػهرم لجماعػػػة المسػػػجد عمػػػى كجبػػػة عشػػػاء ب حػػػدل االسػػػتراحات يكػػػكف الرػػػرض منػػػه التقػػػارب  -هػػػ
 .كالخركج عف الركتيف المعتاد في الحي كالمسجد

فػػى ضػػكء ماسػػبؽ يتضػػح أف مػػف أهػػـ معكقػػات تحقيػػؽ مسػػئكليات إمػػاـ المسػػجد هػػك قمػػة انفتاحػػه كتجاكبػػه    
ر أنػػػه يػػػؤدل كظيفػػػة رسػػػمية داخػػػؿ المسػػػجد ، تتم ػػػؿ فػػػى الػػػدعكة مػػػع مشػػػكالت كقضػػػايا المجتمػػػع ، باعتبػػػا

مامة المصميف فى الصمكات ، كأداء خطبة الجمعة كالعيديف فقط.   كاالرشاد كا 
 الرعونة والتسرع فى الحكم ومواجية بعض العادات واالنحرافات :  -2  

مػػف ، كمكاجهػػة االنحرافػػات  اإلمػػاـ فػػي المسػػجد كالحػػي يقػػكـ بكظيفػػة الرسػػؿ مػػف الػػدعكة إلػػى ا تعػػالى    
كهػػػذت الكظيفػػػة خػػػالؿ الحكمػػػة كالمكعظػػػة الحسػػػنة كاسػػػتخداـ المػػػيف كالمػػػنهج الكسػػػطى فػػػى معالجػػػة األمػػػكر ، 

، بػؿ كالعػداء أحيانػػان  ، كاالنتقػػاد ، كآراء بعػض النػاس فهػػي عرضػة لممكاجهػة ، كعػػادات تصػطدـ مػع ريبػات
؛ لػػذلؾ  ، كالعفػػك ليػػنجح فػػي مهمتػػه صػػبر، كالتحمػػؿ؛ كلػػذلؾ يحتػػاج اإلمػػاـ إلػػى التسػػمح بال مػػف بعػػض هػػؤالء

يػا أيهػا المػد ر ل :  فػي أكؿ سػكرة أرسػؿ بهػا فقػاؿ تعػالى (بالصػبر) صػمى ا عميػه كسػمـ أمر ا تعالى نبيه
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  ل. كلربػػؾ فاصػػبر  كال تمػػنف تسػػتك ر   كالرجػػز فػػاهجر    ك يابػػؾ فطهػػر   كربػػؾ فكبػػر   قػػـ فئنػػذر  
ا أمر باإلنذار كػاف لزامػان أف يػؤذل، فكجػب الصػبر، ككػذلؾ قػاؿ لقمػاف البنػه: يػا ف نه لم( . 7 – 3المد ر: )

 )بنػػي أقػػػـ الصػػػالة كأمػػر بػػػالمعركؼ كانػػػه عػػف المنكػػػر كاصػػػبر عمػػىل مػػػا أصػػػابؾ إف ذلػػؾ مػػػف عػػػـز األمػػػكر
 ؛ حتػى إذا حػدث كػاف أمػران  ، كاستحضارت دائمان، كتكقػع األذل سػمفان  معرفة ذلؾ  :كسبيؿ العالج. 37لقماف: 

طبيعيػػػػان، كالعمػػػػـ بػػػػئف األذل داللػػػػة عمػػػػى محبػػػػة ا تعػػػػالى كمػػػػا قػػػػاؿ النبػػػػي }: لأشػػػػد النػػػػاس بػػػػالءن األنبيػػػػاء 
 .  كالصالحكف  ـ األم ؿ فاألم ؿل

كهكذا تبدك تحديات المسئكلية التربكية إلماـ المسػجد جسػيمة ك قيمػة فػى جممتهػا ، تتطمػب منػه عػدة آليػات   
كضػعؼ الكفػاءة الشػرعية  اإلمامػة كمسػؤكلياتها اتالجهػؿ بكاجبػ مهػا  :لمكاجهة هذت المعكقات ، لعػؿ مػف أه

كالعممية ك قمة االنفتاح عمى المجتمع كقضايات الراهنة كالرعكنة كالتسرع فى الحكػـ كمكاجهػة بعػض العػادات 
 كاالنحرافات. 

 منيج الوسطية فى المسئولية التربوية إلمام المسجد :  -1
عػػرؼ الزمحشػػرم الكسػػط بئنػػه: العػػدؿ بػػيف األطػػراؼ لػػيس إلػػى بعضػػها أقػػرب أ( مفهػػكـ الكسػػطية كأهميتهػػا : 

كالكسػػيط: المتكسػػط بػػيف المتخاصػػميف. كتكسػػط . : الخيػػار األجػػكدك هػػ -أيضػػان -( )الكسػػط، ك  مػػف بعػػض
ػػػط هـ سَّ : أم جمػػػس كسػػػطهـ، ككسػػػطُ  الشػػػيء  بيػػػنهـ: عمػػػؿ الكسػػػاطة كأخػػػذ  الكسػػػط  بػػػيف الجيػػػد كالػػػردمء. كك 

 كصػفهـ إنمػا ذكػرت تعػالى ا أف كأرل ":الطبػرل تفسػير فػي .  ك: نسػبة إلػى الكسػط كالكسػطية .مػابيف طرفيػه

 عيسػى فػي كقػيمهـ بالترهيػب، يمػكا الػذيف النصػارل يمك فيه، يمك أهؿ هـ فال الديف في لتكسطهـ ؛ كسطنهـ بئ

 ـ،بهػر  عمػى أنبياءهـ،ككػذبكا كقتمػكا ا كتػاب بػدلكا الػذيف اليهػكد تقصػير فيػه، تقصػير أهػؿ هػـ كال فيػه، قػالكا مػا

كال يصػح إطػالؽ . أكسػطها ا إلػى األمػكر أحػب كػاف إذ بػذلؾ ا فكصػفهـ فيػه، كاعتػداؿ تكسػط أهػؿ كلكػنهـ
 -مصطمح )الكسطية( عمى أمر إال إذا تكفرت فيه:

 كهي تحقيؽ اإليماف الشامؿ، يحكطه األمر بالمعركؼ كالنهي عف المنكر. : خيريةال -3
 كهي لزكـ المنهج المستقيـ بال انحراؼ، فالكسطية ال تعني التنازؿ أك التميع أبدان. : االستقامة -1
، فالصػػػػراط المسػػػػػتقيـ بػػػػػيف صػػػػراطي المرضػػػػػكب عمػػػػػيهـ  فػػػػي أبػػػػػكاب الػػػػػديف ةكاضػػػػػح هػػػػػىك  : البينيززززة -1

 .كالضاليف
 كهي سمة الزمة لمكسطية. اليسر ورفع الحرج: -4
 .  الكسط بالعدؿ ، كذلؾ هك معنى الخيار صمى ا عميه كسمـ  كقد فسر النبي : العدل والحكمة -5

حالػػػػة محمػػػػكدة يالبػػػػان تقػػػػكـ فػػػػي العقػػػػؿ اإلنسػػػػاني السػػػػميـ بػػػػالفطرة  كالكسػػػػطية هػػػػى لتكسػػػػطا أفمعنػػػػى كال    
   .فراط كالتفريطكتعصمه مف الميؿ إلى جانبي اإل

، فئمػة اإلسػالـ أمػة الكسػط كالصػػراط  كتعػد الكسػطية فػي كػؿ األمػكر مػف أهػـ مزايػػا المػنهج اإلسػالمي      
المسػتقيـ بمعنػى أنهػا تسػترؿ جميػع طاقاتهػا كجهكدهػا فػي البنػاء كالعمػراف المػادم كالتربػكم كالعممػي كال قػػافي 

، كبػػيف الػػديف كالػػدنيا كبػػيف العقػػؿ كالقػػكة  فػػرد كالجماعػػةمػػف ييػػر إفػػراط كال تفػػريط، فهػػي تحقػػؽ التػػكازف بػػيف ال
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 اإلسػالمى الكسطية كاالعتداؿ مف خصائص الػديف. فكبيف الم الية كالكاقعية كبيف الركحانية كالمادية كييرها
مػػاـ المسػػجد هػػك قائػػد ك  عمػػى كػػؿ مسػػئكؿ أف يسػػعى إلػػى تعزيزهػػا فػػي قمػػكب رعيتػػه.كمػػف الكاجػػب  الحنيػػؼ ا 

، مػػف خػػالؿ تفعيػػؿ  أف يستشػػعر هػػذت المسػػئكلية كعميػػه،  كهػػك مسػػئكؿ عػػنهـ يػػكـ القيامػػة،  سػػفينة المػػئمكميف
؛ ألف المسػػجد فػػي المجتمػػػع اإلسػػالمي لػػيس مكانػػان تػػؤدل فيػػه الصػػػالة  فػػي المجتمػػع كرسػػالته المسػػجد دكر

 متربية.كمؤسسة ل ، ، كمنبر تكجيه ، بؿ هك مركز دعكة فحسب
 :   مبررات الوسطية كمنيج تربوى لمحياة ب(
مصػػراعات النفسػػية بػػيف لفػػرائس  ف، كيقعػػك  ، كالقػػدكة الرشػػيدة حينمػػا يفتقػػد أفػػراد المجتمػػع الػػكعي السػػميـ      

، بيف الفطرة كمستجدات العصر، يبح كف عػف سػبؿ كأسػاليب أخػرل يجػدكف فيهػا تعبيػران عػف  الحالؿ كالحراـ
ال يعبػػر عػف حاجػػاتهـ كمتطمبػػاتهـ؛  الػرفض لمصػػكر ييػر المقبكلػػة بػالمجتمع كيتمػػردكف عمػػى كاقػع يػػركف أنػه

كػػالمجكء إلػػى شػػكؿ مػػف أشػػكاؿ التطػػرؼ أك التكفيػػر كهجػػرة المجتمػػع، أك الرمػػك فػػي العبػػادة أك التعصػػب فػػي 
 األفكار كالممارسات،أك حتى التفريط كالتهاكف في األصكؿ.

ها. كهػك يعمػي مػف شػئف ، فا سبحانه ال يكمؼ نفسنا إال كسع يحث التكجيه القرآني دكمنا عمى االعتداؿك    
الُيسػػر. كهػػك يناه ػػى عػػف البخػػؿ كالشػػح؛ ألنهمػػا تطػػرؼ فػػي التعامػػؿ مػػع المػػاؿ. ك يػػرة هػػي األحاديػػث النبكيػػة 
التػػي تشػػرح ذلػػؾ كتػػدعك إلػػى الرفػػؽ لإف هػػذا الػػديف متػػيف فػػئكيمكا فيػػه برفػػؽ. كلػػف يشػػاد الػػديف أحػػد إال يمبػػهل 

، كليجعػػػؿ مػػػف القكاعػػػد األصػػػكلية  التيسػػػير كالسػػػماحةكقػػػد جػػػاء الفقػػػه ليؤكػػػد عمػػػى تم ػػػؿ ركح  )ركات أحمػػػد(.
قاعدة المشقة تجمب التيسير، كقاعدة ال ضرر كال ضرار، كقاعدة الضركرات تبػيح المحظػكرات. كيحفػؿ فقػه 
المعػػامالت بمػػػا يحػػث عمػػػى األخػػالؽ الحميػػػدة، كينهػػى عػػػف السػػخط كالضػػػجر كالفحػػش كالشػػػطط كالمرػػػاالة، 

   كيير ذلؾ مف صكر التطرؼ.
يػدؿ عمػى  فػى المرػة  ذا كاف مصطمح لالتطرؼل يعني لالتشدد كتجاكز الحدل، ف ف مصطمح لالكسطيةلكا      

كالكسػطية  لالعدؿل كلالسماحةل. كلفػظ السػماحة ليطمػؽ عمػى سػهكلة التعامػؿ فيمػا اعتػاد النػاس فيػه المشػادلةل.
ألقػػكاؿ كاألفعػػاؿ دكف إفػػراط مػػف الناحيػػة السػػمككية تعنػػى االعتػػداؿ فػػى كافػػة مناشػػط الحيػػاة االنسػػانية ، فػػى ا

أكتفػػريط ، فػػى إطػػار االلتػػزاـ بقػػيـ المجتمػػع كأخالقياتػػه. كقػػد مػػدح ا تعػػالى التكسػػط فػػى مكاضػػع ك يػػرة مػػف 
ك  341كتابػػه الكػػريـ ، م ػػؿ قكلػػه تعػػالى : لككػػذلؾ جعمنػػاكـ أمػػة كسػػطا لتككنػػكا شػػهداء عمػػى النػػاسل البقػػرة 

 .67ككاف بيف ذلؾ قكامال الفرقاف لكالذيف إذا أنفقكا لـ يسرفكا كلـ يقتركا 
 ج( األىمية التربوية لموسطية فى المجتمع : 

إذا كانت الكسطية تعنى االعتداؿ ف ف االعتػداؿ يتطمػب عػدـ طريػاف جانػب عمػى آخػر مػف جكانػب الحيػاة   
كى بػيف االجتماعية ، بؿ االعتداؿ فى كميهمػا ، اسػتنادا الػى اف االعتػداؿ فضػيمة بالمعيػار االخالقػى كالسػمك 

 طرفيف كالهما رزيمة ، كهما االفراط كالتفريط. 
كككف االسالـ هك ديف الكسطية ف ف مف مقاصػدت بنػاء شخصػية االنسػاف بنػاءن سػميمان تتػكازف فيػه طاقاتػه     

المختمفػػة ،بحيػػث يكػػكف االعتػػداؿ سػػمة مػػف سػػمات الشخصػػية ، كحتػػى يكػػكف صػػحيحا نفسػػيا بمػػا يحقػػؽ لػػه 
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 كاالجتماعى ؛ ألف االنساف السميـ نفسيا هك القادر عمى العطاء.  األمف كاالستقرار النفسى
إف مايعانيه مجتمعنا اليكـ مف بعض االنحرافات السمككية كاالجتماعية كييرها إنمػا هػك راجػع الػى البعػد     

عف الكسػطية كاالعتػداؿ ، كطريػاف الجانػب المػادل عمػى الجانػب االخالقػى كالركحػى ، فقػد أصػبحت المػادة 
حػػكر السػػمكؾ االنسػػانى ، كتقيػػيـ االنسػػاف يػػتـ يالبػػا عمػػى اساسػػها ، كمػػف  ػػـ فقػػد بػػات مػػف الضػػركرل هػػى م

العكدة الى األصؿ كالفطػرة كالكسػطية كاالعتػداؿ ، كهػك الطريػؽ المسػتقيـ الػى االصػالح السػمككى ، كتحقيػؽ 
 .  االستقرار النفسى كاالجتماعى ، تحقيقا لقكله تعالى : لككذلؾ جعمناكـ أمة كسطال

 د( المسئولية التربوية إلمام المسجد فى تعزيز الوسطية : 
كيمكف إلماـ المسجد أف يقكـ بتعزيز الكسطية مف خالؿ إلقاء الدركس، كالمحاضػرات عمػى المصػميف،      

،  ، كاألحاديث النبكية الشريفة الػكاردة فػي كتػب السػنلة النبكيػة تػارة كيستعيف بايات األخالؽ في القرآف الكريـ
الكسػػػػائؿ كسػػػػائؿ التعميميػػػػة كالتكنكلكجيػػػػة كالكتػػػػب كييرهػػػػا مػػػػف ، كبال باسػػػػتخداـ الم ػػػػؿ كالقصػػػػة تػػػػارة أخػػػػرلك 

فػػػػي بيػػػػاف أهميػػػػة الكسػػػػطية   كسػػػػائؿ التػػػػئ ير، كيكػػػػكف دكر األئمػػػػة حككمهػػػػا مػػػػف أنجػػػػالمناسػػػػبة ، العصػػػػرية 
األم مػػػة كالقصػػػص ر الرمػػػك كالتفػػريط عمػػػى الفػػػرد كالمجتمػػع باخطػػػأ، مػػػع التفصػػػيؿ فػػي  كاالعتػػداؿ فػػػي الػػديف

 كالشكاهد الحياتية المعاصرة مف البيئة التي يقكـ بالكعظ فيها.
مسػؤكلية مشػتركة بػيف عػدة أطػراؼ  أفراد المجتمعإف تعزيز قيـ الكسطية كاالعتداؿ لدل كفى كاقع األمر    

بحيػػػاة الفػػػرد  فػػي المجتمػػػع تبػػدأ باألسػػػرة باعتبارهػػا أهػػػـ المؤسسػػػات التربكيػػة كأكلها،حيػػػث تبػػدأ مشػػػكار التربيػػة
،كهػػي المسػػئكؿ األكؿ عػػف اسػػتقامته أك انحرافػػه ، كمػػع مسػػتجدات عصػػر العكلمػػة كمتطمباتػػه كمػػا طػػرأ عمػػى 
المجتمعات اإلسالمية مف مرريات تسػتقطب الشػباب كتسػتميمهـ ، يبػرز الػدكر الهػاـ الػذم يجػب اف تقػكـ بػه 

ب أسػػػرة الػػػكعي بضػػػكابط الكسػػػطية عمػػػى كػػػؿ ر ك األسػػػرة فػػػي إعػػػداد كتنشػػػئة المػػػكاطنيف الصػػػالحيف لممجتمػػػع، 
اإلسالمية القائمة عمى المكازنة العادلة بيف ال كابت كالمتريػرات فػي اإلسػالـ كأف يتمتعػكا ب قافػة تربكيػة كافيػة 

رشادهـ كنصحهـ، ألف فاقد الشيء ال يعطيه  .  تعينهـ عمى تكجيه أكالدهـ كا 
كذلؾ بتػكافر المعممػيف كالمعممػات المعتػدليف  يئتي بعد ذلؾ دكر مؤسسات التعميـ كالمدارس كالجامعاتك     

تاحػة مزيػد مػف الحريػة  سمككيا كفكريا كعقائديا، كتكفير المناهج التػي تبعػد عػف الرمػك كالتطػرؼ كالتعصػب، كا 
لمطالب في التعبير عف أنفسهـ ،كاإلجابػة عػف استفسػاراتهـ فػي المسػائؿ الفقهيػة كالدينيػة بتػكافر العػالـ الػذم 

ات عمميػػػة كافيػػػة شػػػافية تكصػػػؿ لمشػػػباب فقػػػه النظريػػػة الكسػػػطية فػػػي التكفيػػػؽ بػػػيف العمػػػـ يسػػػتطيع تقػػػديـ إجابػػػ
يبػرز فػى هػذا  دكر المؤسسػات الدينيػة ييػر أف. كالعبادة كالدعكة كالجهاد كبيف كافة األمػكر الحياتيػة األخػرل

كعات مهمػة مكضػالػذيف يمكػف اف يعػالجكا الخطبػاء كالمرشػديف كالعممػاء األجػالء الجانب مف خالؿ الػدعاة ك 
، التعصػب المػػذهبي كالتئكيػد عمػػى أف اإلسػالـ قػد حػػث عمػى ترسػػيخ قيمػة الكسػػطية  التعصػب الػػديني : م ػؿ

مػػػف خػػػالؿ العديػػػد مػػػف األسػػػاليب كالكسػػػائؿ المتعػػػددة فػػػي االتصػػػاؿ كالتفاعػػػؿ مػػػع  فػػػراد كالمجتمعػػػاتلػػػدل األ
 أعضاء المجتمع.

 :   الوسطيةلتعزيز  متطمبات المسئولية التربوية إلمام المسجد -3
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مف خالؿ العرض لسابؽ لمالمح الدكر التربكل إلماـ المسجد ، كفى ضػكء مسػئكليات اإلمػاـ ككاجباتػه      
المتنكعػة فػى المجتمػع اإلسػػالمى يمكػف لمباحػث أف يسػػتنبط بعػض متطمبػات الػػدكر التربػكل إلمػاـ المسػػجد ، 

كليات المؤسسػػات التربكيػػة األخػػرل كهػػى متطمبػػات ضػػركرية كحيكيػػة تتكامػػؿ فيهػػا مسػػئكلية المسػػجد مػػع مسػػئ
 فى تقدـ كازدهار المجتمع الم الى المنشكد ، كفيما يمى عرض ألهـ هذت المتطمبات :       

 متطمبات دينية :  أ(
إف المهمػػة األكلػػى إلمػػاـ المسػػجد هػػي تئديػػة الصػػمكات الراتبػػة ك الجمػػع كاألعيػػاد ك ييػػر ذلػػؾ ، ك هػػك بهػػذا 

ػػف   )قػػاؿ ا تعػػالى :  مسػػاجد ا تعػػالى .  العمػػؿ العظػػيـ يعتبػػر مػػف معمػػرم ػػفا آم  د  ا ِ م  ػػاج ِ ػػا ي عاُمػػُر م س  إ ِنَّم 
ػػػى ُأكل ئ ِػػػؾ  أ فا ي ُككُنػػػ ػػػش  إ ِالَّ ا  ف ع س  ـا ي خا ل ػػػ ػػػاة  ك  ة  ك آت ػػػى الزَّك  ػػػال  ـ  الصَّ ػػػر ِ ك أ ق ػػػا خ ِ يف  ب ِػػػا ِ ك الاي ػػػكا ـِ ا ا ػػػف  الاُمهات ػػػد ِ      (كا م ِ

تعنػػي فقػػط تشػػييدها ، ك إقامػػة بنيانهػػا بػػؿ العمػػارة تعنػػي أيضػػا إقامػػة الصػػالة ، ك قػػراءة  عمػػارة المسػػاجد الف
 القػػػػرآف ك الػػػػػذكر ك الػػػػػدركس العمميػػػػػة ، كالمنهجيػػػػة ك أشػػػػػبات ذلػػػػػؾ ، فهػػػػػذا هػػػػك المعنػػػػػى الحقيقػػػػػي لمعمػػػػػارة .

بنػػاء  فمػػا فائػػدة البنػػاء الكبيػػر ك الفخػػـ إذا لػػـ يكػػف هنػػاؾ إمػػاـ صػػالح يعػػرؼ كيػػؼ يسػػترؿ هػػذا الصػػرح فػػي
اإلنساف المسمـ كتنميته لكي يكاجه كػؿ صػعكبات الحيػاة كفتنهػا كفػؽ الشػرع الحنيػؼ كضػكابطه المعتبػرة . ك 
لعػػػؿ مػػػف مهمػػػة إمػػػاـ المسػػػجد التفػػػرغ لشػػػؤكف المسػػػجد بشػػػكؿ تػػػاـ بحيػػػث ال يجػػػكز لػػػه أف يعمػػػؿ بالتجػػػارة أك 

لعمػـ ك الفضػيمة بػيف النػاس ، كهػك مػا أم الها بؿ عميه أف يتفرغ بشكؿ تاـ لذكر ا ، ك إقامة الصالة نشػر ا
اا ا ز َرااهز فسيهراا   بينػػه مفهػػكـ ا يػػة الكريمػػة ، بقكلػػه تعػػالى : هز يزار اااز َن َر فسيهراا  أ كر ِن يزاا فرااعر  ر َن نر َّللاز أرنن تز } فساا  بزيزااماذ أر س

أآلصر  س ) از ا  ر َنغز َس َّللاس 63بس  كن نن  س َر ( برينٌع  ةٌ  ر هسيهسمن تسلر ور
ا    وسجر ٌ  ( تز ن اا ا فزمنر يرمن كر ةس يرخر إسيتر ءس أَزَّ َلةس  ر إسقر مس أَصَّ  ر

أَبنصر وز ) َنقز زمبز  ر ا ءز 63ترترقر َّبز فسيهس أ انن ير ر نز ز ار َن َّللاز يرا ا سهس  ر ِن انن فر يرزسياار زمن اس اس زامأ  ر َر ا   انر ار ار زسيرهزمز َّللاز أرحن   َسيرلن

ار بذ{( َس حس ين   بسغر

 ارك أو يبادر ببعض األنشطة الدينية فى المسجد مثل : كما يمكن إلمام المسجد أن يش
  .االهتماـ بنشاط المصميف م ؿ : حفظ القرآف كمدارسة بعض التعاليـ كالتشريعات الدينية كييرها -

 تكعية الناس بئمكر دينهػـ بئسمكب سهؿ ككاضح. -
 ئسعار رمزيػة.إيجاد كسائؿ دعكية سهمة مف خالؿ تكزيعها في قطاعات مختمفة مف الناس كب -
 تصحيح ك ير مف االنحرافات العقدية كاألخالقيػة كالسمككيػة. -
 يرس كتصحيح الك ير مف المبادئ كاألفكار اإلسالميػة المهممة في نفكس الناس. -

 المتطمبات االجتماعية :   ب(
التكجيػه ك اإلشػعاع  يحسف ب ماـ المسجد أف يقكـ بدكرت البنػاء فػي التربيػة االجتماعيػة ، ألنػه أحػد أركػاف    

 فػػػػػػػػي المجتمػػػػػػػػع ، ك منبػػػػػػػػر الهدايػػػػػػػػة ، كاإلرشػػػػػػػػاد لجميػػػػػػػػع المسػػػػػػػػمميف عمػػػػػػػػى مختمػػػػػػػػؼ طبقاتػػػػػػػػه ك ألكانػػػػػػػػه .
فعمػى اإلمػاـ أف يسػعى أف يجعػؿ مػف المسػجد مكتبػان لمخػدمات االجتماعيػة ، ك جمػع التبرعػات ، ك مسػػاعدة 

كمػػا كيسػػتطيع اإلمػػاـ فػػى هػػذا الشػػئف  الفقػػراء ، ك المحتػػاجيف إلػػى جانػػب أداء العبػػادات ، ك الػػدكر العممػػي .
 أف يسعى الى تحقيؽ مايمى : 

استضػافات كمسػابقات  القياـ بجمسة الحي األسبكعية :  كفيها يمكف القيػاـ بػبعض البػرامج المفتكحػة مػف -3
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 كزيػػارات كحػػؿ مشػػكالت المتخاصػػميف كمشػػكالت الحػػى.  كمعالجػػة القضػػايا فػػي هػػذت الحػػي بتكػػكيف لجنػػة

   استشارية كنصائح.
خدمة المجتمع :  م ػؿ تكزيػع خطػب مكتكبػة أك مسػمكعة عمػى شػرائط لممصػميف كتبػديؿ مجػالت فاسػدة  -1

 كالمستكصػفات كاألمػاكف العامػة كالقيػاـ بػبعض المسػابقات لػبعض التجمعػات كالعمػاؿ بريرهػا عنػد الحالقػيف

هدائهـ الجكائز التي تنفعهـ ديف كدنيا ، ككػذلؾ اختيػار مكضػكعات لمخطبػة اك الػ دركس تمػس كاقػع النػاس كا 
 كحياتهـ االجتماعية اليكميػة.

المشاركة فػى األعمػاؿ الخيريػة : لػيس هنالػؾ مػانع أف يشػارؾ اإلمػاـ فػي األعمػاؿ الخيريػة كلكػف بشػرط  -1
أف تكػكف هػػذت األعمػػاؿ تابعػة لجهػػات رسػػمية حتػى ال يشػػكؾ أحػػد فػي ذمػػة اإلمػػاـ، كأال تجػكر هػػذت األعمػػاؿ 

 عمي كظيفته األساسية. 
إف كحػػدة المجتمػػع اإلسػػالمي  كتكاتفػػه كقكتػػه مسػػتمدة مػػف أمػػكر عػػدة ، لعػػؿ مػػف أهمهػػا :المسػػاكاة عػػدـ    

مػػػاـ المسػػػجد مطالػػػب بػػػئف يسػػػعى لػػػذلؾ فػػػى كػػػؿ أعمالػػػه  التفريػػػؽ بػػػيف األجنػػػاس ك الطبقػػػات ك األعمػػػار ، كا 
ماسػػكة بالمقارنػػة ك بهػػذا تبقػػى المجتمعػػات المسػػممة قكيػػة مت تصػػرفاته الشخصػػية ك الشػػرعية ك االجتماعيػػة .

مػػع ييرهػػا مػػع المجتمعػػات ييػػر المسػػممة ، ففػػي ظػػؿ أم ظػػرؼ صػػعب أك فتنػػة نػػرل أف إمػػاـ المسػػجد يم ػػؿ 
يتبػػيف لنػػا أهميػػة دكر إمػػاـ المسػػجد  مػػف هنػػاركػػف األمػػف الػػدينى كاالجتمػػاعى الػػذم يمجػػئ إليػػه أفػػراد المجتمػػع. 

ـ اسػترالؿ هػذا المنصػب االسػترالؿ الحسػف ، في بناء المجتمع ، كنشر العمـ ك األمف ك األماف به إذا ما تػ
  ك البناء ك التككيف .

 المتطمبات اإلعالمية :  ج(
مػاـ المسػجد يتم ػؿ فػي تكصػيؿ رسػػالته اإلعالميػة لممجتمػع ، كيتحقػؽ ذلػؾ بػئف يكػكف حافظنػػا إإف نجػاح     

ػػا باألحاديػػث كقصػػص الصػػحاح ، كمتابعنػػا لمشػػاكؿ ػػا لتفسػػيرت ، عالمن المجتمػػع حتػػى يكػػكف  لكتػػاب ا ، فاهمن
قادر عمي المساهمة في حؿ مشاكمهـ خاصة إذا اسػت مر خطبػة الجمعػة بشػكؿ جيػد ، فهػى كسػيمة إعالميػة 

 ليست متكفرة في أم ديف أك عقيدة أخرم إال الديف اإلسالمي. 
كيسػػتطيع إمػػاـ المسػػجد أف يكصػػؿ ك يػػر مػػف الحقػػائؽ ، ك األخبػػار إلػػى المسػػمميف ، ك خصكصػػان أف تمػػؾ    
خبػػار ك المعمكمػػات تعتبػػر ذات  قػػة عاليػػة ، ألنهػػا تصػػدر عػػف إمػػاـ المسػػجد ، كلػػف تكػػكف هنػػاؾ كسػػيمة األ

أقػػكل ، كأنجػػح مػػف إمػػاـ المسػػجد ، ألف المسػػمـ يرتػػاد المسػػجد فػػي اليػػكـ ك الميمػػة خمػػس مػػرات عمػػى األقػػؿ ، 
ر دركسػػه يشػػارؾ فيتمقػػى الرسػػالة اإلعالميػػة بكػػؿ سػػهكلة ك يسػػر مػػف هػػذا اإلمػػاـ الػػذم يصػػمي خمفػػه ك يحضػػ

بك يػػػر مػػػف نشػػػاطاته االجتماعيػػػة ك العمميػػػة ، فيصػػػبح مػػػا بينهمػػػا المرسػػػؿ ) اإلمػػػاـ ( كالمرسػػػؿ إليػػػه )مرتػػػاد 
فكممػا جػد أمػر يسػتدعي إطػالع  يير المسممة. المسجد (  قة خاصة ليس لها م يؿ في أم مف المجتمعات 

سػػممكف بالمسػػجد ، ك يػػتـ عػػرض األمػػر المجتمػػع عميػػه أك أخػػذ رأيػػه نػػكدم أف الصػػالة جامعػػة ، فيجتمػػع الم
  الذم نكدم مف أجمه عمى الناس إف إعالمان أك تكجيهيان اك يير ذلؾ.

كهكػػذا يتبػػيف لنػػا الػػدكر اإلعالمػػي إلمػػاـ المسػػجد فػػي المجتمػػع المسػػمـ ، ك هػػك دكر لػػه أهميتػػه البنائيػػة ك    
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صػمى  –ك سػنة رسػكؿ ا  -كجػؿ  عػز –العالجية ك الكقائية لممجتمػع المسػمـ المتحصػف بحممػة كتػاب ا 
 ا عميه ك سمـ .

 :   تنموية تشاركيةمتطمبات  د(
كذلؾ مف خالؿ تنظيـ جمسات كندكات كلقاءات عابرة كمنتظمة فػى المسػاجد أكخارجهػا حػكؿ قضػايا تهػـ    

كدنياهػػا  المػػرأة كفقههػػا كعباداتهػػا كييرهػػا.. كيتحػػدث فيهػػا اإلمػػاـ عػػف مكاضػػيع تهػػـ المػػرأة المسػػممة فػػي دينهػػا
كالحػػػديث عػػػف األـ مكانتهػػػا كدكرهػػػا أك الحػػػديث عػػػف الحجػػػاب كأحكػػػاـ زينػػػة المػػػرأة ، أك تحريػػػر المػػػرأة ، أك 
مكاضػػػيع تتعمػػػؽ بالفتػػػاة المسػػػممة أك مكاضػػػيع تهػػػـ األسػػػرة المسػػػممة كصػػػالحها السػػػير بهػػػا نحػػػك حيػػػاة هنيئػػػة 

كالضػياع ، كالحػديث عػف : الكسػائؿ مطمئنة آمنة أك أمكر تفسد العالقات األسرية كتسعى بهػا نحػك التفكػؾ 
 المفيدة لمحياة السعيدة ، أك أخطار تهدد األسرة ، كاألطفاؿ كمعاني الرجكلة.

 : أخالقيةمتطمبات  ىز(
ػػػا  محػػػط أنظػػػار النػػػاس إمػػػاـ المسػػػجد هػػػك     ، يراقبػػػكف سػػػمككه كأفعالػػػه، كيقتػػػدكف بػػػه فػػػي أعمالػػػه، كهػػػـ دائمن

ػا، ينظركف إليه عمى أنه م اؿ لمصالح كاالس تقامة كلػذا فػ ف صػدمتهـ تكػكف كبيػرة إذا رأكت يقػارؼ عمػالن قبيحن
ػػػكف مػػػف حكلػػػه، ألنهػػػـ لػػػـ يػػػركا فيػػػه مػػػا كػػػانكا يؤممكنػػػه  أك يتخمػػػؽ بخمػػػؽ مػػػرذكؿ ، فضػػػال عػػػف أنهػػػـ قػػػد ينفضل

   .كيتكقعكنه مف التزاـ أخالقي، كتمسؾ بالمبادئ التي يدعك إليها
بالمصػميف أك الشػباب كييػرهـ فػى مناقشػات كحػكارات يمتقػى كهنػاؾ مجػاالت ك يػرة يمكػف فيهػا لإلمػاـ أف     

تعالج فيها مكاضيع تحث عمى خمؽ فاضؿ أك تحذر مف خمؽ رذؿ أك تبيف معناهمػا كالحػديث عػف : حسػف 
فشػػاء السػػالـ، كحكػػـ المػػزاح، كالحيػػػاء ،  الخمػػؽ عامػػة ، أكبػػر الكالػػديف ، كحسػػف العشػػرة ، كأدب الطريػػؽ ، كا 

 ر...إلخ .كترؾ الرضب، سالمة الصد
 
 متطمبات تكنولوجية :  و(
 وتتمثل متطمبات ىذا الدور التربوى فيما يمى :    
 ( نافعة:Web Sitesإنشاء مواقع ) -1

كهػػذت مػػف أهػػـ الكسػػائؿ التربكيػػة لخدمػػة الػػديف كالمجتمػػع ، كالمقصػػكد بػػالمكاقع النافعػػة كػػؿ مكقػػع يسػػتفيد منػػه 
قػػع الػػديني هػػك األهػػـ خاصػػة أف المكاقػػع اإلسػػالمية ال تػػزاؿ )المتصػػفح( فػػي دينػػه أك دنيػػات ، كالشػػؾ أف المك 

قميمة مقارنة بالمكاقع ييػر اإلسػالمية ، كمػف الضػركرل مراعػاة بعػض األمػكر فػي إنشػاء م ػؿ هػذت المكاقػع ، 
 مف أهمها:

أف يسػبؽ إنشػاء المكقػػع دراسػة كاقعيػة يػػتـ مػف خاللهػا تحديػػد الهػدؼ مػف المكقػػع كطبيعتػه كمػدل حاجػػة  -3
ليه ، كفائدة م ؿ هػذت الدراسػة أف نتفػادل التكػرار فػي المكاقػع كنسػخها، فػ ف ك يػران مػف المكاقػع تتشػابه الناس إ

ف اختمفػػػت فػػػي الظػػػاهر، فنجػػػد أف المكقػػػع يبػػػدأ مػػػف حيػػػث بػػػدأ ييػػػرت كيعيػػػد  فػػػي المضػػػمكف إلػػػى حػػػد بعيػػػد كا 
 التجارب كاألخطاء بسبب عدـ اطالعه عمى منجزات ا خريف.
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لجنػػة شػػرعية متخصصػػة أك عمػػى األقػػؿ أحػػد العممػػاء أك طػػالب العمػػـ المشػػهكد  أف يشػػرؼ عمػػى المكقػػع -1
 لهـ بالكرع كالنزاهة كالكفاءة ؛ حتى ال يعرض المكقع ما يخالؼ شرع ا.

أف يستقؿ المكقع بذاته قدر اإلمكاف ، بمعنى أف ال يككف تابعان لمكقع آخر ممف يقػدمكف خدمػة تصػميـ  -1
ف لػـ يكػ مػف المكاقػع  Hostف بػد مػف االسػتعانة بم ػؿ هػذت المكاقػع فمػيكف المكقػع المضػيؼالمكاقػع مجانػان ، كا 

 التي ال تعرض ما يخالؼ الديف كاألخالؽ . 
 التصميـ الجيد لممكقع، كهذا يتطمب أمكران منها: -4
حسف اختيار عنكاف المكقع، كهذا يتطمب  ال ة أمكر: أف يككف العنكاف سػهؿ التػذكر، كهػذا يسػتمـز أف ال  -
كػػكف طػػكيالن، كال ػػاني: أف يػػدؿ العنػػكاف عمػػى محتػػكل المكقػػع، كال الػػث: أف يكػػكف العنػػكاف جػػذابان يمفػػت انتبػػات ي

 المتصفحيف.
اسػػػػػػتعماؿ أسػػػػػػاليب الجػػػػػػذب كالتشػػػػػػكيؽ لمزائػػػػػػر، كهػػػػػػذا ال يػػػػػػتـ إال باسػػػػػػتخداـ تقنيػػػػػػات الكسػػػػػػائط المتعػػػػػػددة  -

Multimedia  كالرسػػػػكـ المتحركػػػػة فػػػػي بيئػػػػة )كتعنػػػي دمػػػػج الػػػػنص كالصػػػػكت كالصػػػػكرة كالعػػػػركض المرئيػػػػة
شػحف المكقػع بػالمؤ رات  -بػالطبع -، كال يقصػد Interactivكاحدة( كحينها يطمؽ عمػى المكقػع أنػه تفػاعمي 

الصكتية كالرسكمية أك برمجيات الجافا ، ف ف ك ػرة م ػؿ هػذت األمػكر قػد تػزعج ك يػران مػف المسػتخدميف ناهيػؾ 
 عف البطء الناتج عنها.

 بيعة المكقع كالهدؼ منه إف كاف تجاريان أك تعميميان أك إخباريان كنحك ذلؾ.مراعاة التصميـ لط -
 .user friendlyأف يككف المكقع سهؿ االستخداـ كيحقؽ مفهكـ الصداقة مع المستخدـ  -
 االهتماـ بالفصحى كجعمها لرة المكقع األساسية في جميع الصفحات. -
 الحية كاإلنجميزية كالفرنسية.أف يدعـ المكقع أك ر مف لرة السيما المرات  -
 -دعػػػكم -التعمػػيـ أك التخصػػيص بشػػرط الجػػكدة ، ف مػػا أف يتخصػػػص المكقػػع فػػي جانػػب معػػيف )عممػػي -

المػرأة المسػممة(، كقػد يتخصػص كػؿ جانػب مػف هػذت الجكانػب فػي فػرع  -سياسػي -جهػادم -تربكم -إيماني
 ـ التركيز عمى جكدة المحتكل.مف الفركع ، كبرض النظر عف االختيار تعميمان أك تخصيصان فالمه

إدارة المكقع مف حيث صيانته مف االختراؽ كأمػف بياناتػه كممفاتػه ككػذلؾ تحدي ػه بػيف فتػرة كأخػرل ، بمػا  -5
أعنػػػي إدارة  -تقػػػدـ م ػػػؿ هػػذت الخدمػػػة Web hosting serviceيجػػذب الػػػزكار، كهنػػػاؾ شػػركات تسػػػمى 

 Webهػػاـ ، إضػػافة إلػػى أف هنػػاؾ برمجيػػات تسػػمى تتػػكلى القيػػاـ بم ػػؿ هػػذت الم -المكقػع مػػف جميػػع النػػكاحي
Server Software  تقػػػكـ باإلشػػػراؼ عمػػػى كفػػػاءة المكقػػػع ، مػػػف حيػػػث سػػػرعة تحميػػػؿ الصػػػفحة الرئيسػػػية

Home page ككذلؾ معرفة الركابط ،Links .المنقطعة بيف الصفحات كيير ذلؾ 
لقاء الػدركس، كالمحاضػرات عمػى يمكف إلماـ المسجد أف يقكـ بتعزيز الكسطية مف خالؿ إبصفة عامة ك    

المصػػميف، كيسػػتعيف بايػػات األخػػالؽ فػػي القػػرآف الكػػريـ، كاألحاديػػث النبكيػػة الشػػريفة الػػكاردة فػػي كتػػب السػػنلة 
، كبالشػػريط كالكتػػاب كنحكهػػا كػػذلؾ، إلػػى أف نصػػؿ إلػػى  ، كباسػػتخداـ الم ػػؿ كالقصػػة تػػارة أخػػرل النبكيػػة تػػارة

عالنػ نترنػت. ككمهػا مػف أنجػع كسػائؿ التػئ ير، كيكػكف دكر األئمػةكافة الكسائؿ العصرية مف لكحػات كا    ات كا 
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في بيػاف أهميػة الكسػطية كاالعتػداؿ فػي الػديف، مػع التفصػيؿ فػي خطػر الرمػك كالتفػريط عمػى الفػرد كالمجتمػع 
 باألم مة كالقصص كالشكاهد الحياتية المعاصرة مف البيئة التي يقكـ بالكعظ فيها

مسػاجد هػى مسػئكلية دينيػة كتربكيػة كدعكيػة تتطمػب جهػكدا كتنسػيقا مػف كػػؿ كالخالصػة أف مهمػة أئمػة ال    
أفػراد كمؤسسػػات المجتمػع المسػػمـ ؛ لكػى تتحقػػؽ أهػداؼ الػػدعكة كالتربيػة كالتكجيػػه كاالرشػاد فػػى شػتى جكانػػب 
 حيػاة الفػػرد كالمجتمػػع المسػمـ ، فػػاألخالؽ أساسػػها الػػديف ، كاالتػزاـ بتعػػاليـ الػػديف هػك بدايػػة الطريػػؽ الصػػحيح
لتحقيػػؽ المجتمػػع الم ػػالى ، كالم اليػػة التتضػػمف التطػػرؼ فػػى جانبيػػه ، بػػؿ تقػػكـ عمػػى الكسػػطية التػػى يتحمػػؿ 

 األئمة فى المساجد كخارجها مسئكليتها التربكية جنبان إلى جنب مع المعمميف كالمربيف كييرهـ. 
 حقائق الدراسة ونتائجيا : 

إلمػػاـ المسػػجد كمتطمباتهػػا التربكيػػة ، كبعػػد تنػػاكؿ أبػػرز بعػػد هػػذا العػػرض التفصػػيمى لممسػػئكليات التربكيػػة     
التحػديات المعاصػػرة فػى المسػػئكليات التربكيػػة ألئمػة المسػػاجد فػػى تعزيػز مػػنهج الكسػػطية ، فػ ف هنػػاؾ بعػػض 

 الحقائؽ كالنتائج التى كشفت عنها هذت الدراسة ، كتتم ؿ فيما يمى : 
قػد  أمانػة فػي عنقػه أمػاـ ا ، كالمسػجد  مػؤتمفأنػه إذ كبيػرة ؛  اتالمسػجد مسػؤكلي إمػاـتقع عمى عاتؽ  -3

 اسُترعي في القياـ عميه
الك يػر مػف العمػؿ م ػؿ الجهػؿ كالعنػؼ كالتطػرؼ لككنػه يتػكلى معالجػة عظيمػة كجميمػة ؛ منزلة اإلماـ أف  -1

 كالميؿ الى الشهكات .
عض أنػػا تقتصػػر عمػػى أداء أف كظػػائؼ إمػػاـ المسػػجد ككاجباتػػه العامػػة ك يػػرة كمختمفػػة ، ريػػـ مايبػػدك لمػػب -1

 الصمكات كخطبة الجمعة كالعيديف.
مػػف أهػػـ مسػػئكليات إمػػاـ  كطنػػه كالمحافظػػة عمػػى أمنػػه كاسػػتقرارتك  دينػػه تعزيػػز انتمػػاء الفػػرد المسػػمـ إلػػى -4

 المسجد.

تنكيػػػع األسػػػاليب كالكسػػػائؿ التربكيػػػة الفعالػػػة كالمناسػػػبة مػػػف أهػػػـ مقكمػػػات النجػػػاح فػػػى مسػػػئكليات إمػػػاـ   -5
 تعزيز منهج الكسطية لدل أفراد المجتمع المسمـ. المسجد ل

يػػػرس بعػػػض الفضػػػائؿ كا داب اإلسػػػالمية المريكبػػػة فػػػى المئكػػػؿ مػػػف أهػػػـ مسػػػئكليات اإلمػػػاـ التربكيػػػة   -6
 كالمشرب كالممبس كالنكـ كاالتقاف كالمصافحة كالجدية كالتعاكف كترشيد االستهالؾ كييرها..

 الداعية تربكيا مف أهـ أكلكيات المسئكلية ألئمة المساجد. ادإعد برامج كتحديث بتطكير االهتماـ  -7
العمػػػؿ عمػػػى تكطيػػػد مبػػػدأ التكافػػػؿ االجتمػػػاعي بػػػيف أفػػػراد  يبػػػرز فػػػى المسػػػئكلية التربكيػػػة ألئمػػػة المسػػػاجد -8

ي ارنا لممصمحة الخاصة عمى المصالح العامة خاء كا   .المجتمع تعاكننا كمحبة كا 

  ومقترحات الدراسة :  توصيات
يعكد المسجد الى سابؽ عهدت اال بتفهـ المسمميف عمكما لدكر المسجد  ػـ قيػاـ االئمػة كالخطبػاء بجهػد لف   

هػك امػاـ  فػى دكر المسػجد فػى المجتمػعالمحكر فػمضاعؼ لتفعيؿ دكر المسجد اك الجامع في هذا الجانػب، 
صػاؿ الخيػر كنفػػع المسػجد كالػذم يجػػب اف يكػكف مػف الكفػػاءة بمكػاف كمػف النشػػاط كالحػرص عمػى الػػدعكة كاي



  المسئولية التربوية الئمة المساجد فى تعزيز منيج الوسطية
 أ.م.د/ محمد النصر حسن محمد

7102ديسمبر                                                                 - 

40 -                            العدد الثالث والثالثون                        

         

مػػ ال يقػكـ ف همػكـ المجتمػػعكلكػػف اف يحمم قػطالريػر بشػتى الكسػػائؿ كال اقصػد بالكفػػاءة اف يكػكف طالػػب عمػـ ف
االجتمػاع بئهػؿ الحػي لسػماع آرائهػـ كتفهػـ كيبػادر بالمختصػة،  اتمسجد مع الجهالبتنسيؽ المحاضرات في 

الدراسػة اف يقػدـ بعػض التكصػيات كالمقترحػات . مف هذا المنطمؽ فقد رأل الباحث فى نهاية هذت احتياجاتهـ
التػػى يمكػػف اف تفيػػد فػػى المجػػاؿ الػػدعكل كالتربػػكل ، كتعػػزز مػػف مسػػؤليات أئمػػة المسػػاجد فػػى تفعيػػؿ مػػنهج 

 الكسطية السمح ، الذل يميز الديف االسالمى الحنيؼ. كفيما يمى أبرز هذت التكصيات :
: كحػب ا عػزَّ كجػؿَّ كالخػػكؼ منػه فػي السػػر  فمسػمميف كالمصػػمييػرس العقيػدة الصػحيحة فػػي نفػكس ال -3

 كالعالنية كالتككؿ كاالعتماد عميه كطاعته فيما أمر به كاجتناب ما نهى عنه. 
القدكة فى التسامح كالتكاضع كاالحتػراـ كالجػد كالم ػابرة كالتعػاكف كالصػبر يجب أف يتحمى أئمة المساجد ب -1

   كحسف الخمؽ.
كعػػه كفػػؽ الضػػكابط الشػػرعية كاالرتقػػاء بػػئدب الخػػالؼ مػػف خػػالؿ دركس تئصػػيؿ فقػػه الخػػالؼ بجميػػع فر  -1

 اإلماـ اليكمية كخطبه األسبكعية.

تئهيػػؿ الخطبػػاء كاألئمػػة مػػف خػػالؿ الػػدكرات المتنكعػػة كالبػػرامج المختمفػػة فػػي الجكانػػب العمميػػة كالتربكيػػة  -4
 لتعزيز قيـ الكسطية كاالعتداؿ كالتعايش السممى. 

كالحكمػػػػػة كاالعتػػػػػداؿ مػػػػف خػػػػػالؿ تفعيػػػػػؿ االستضػػػػافات الخارجيػػػػػة كالمشػػػػػاركات  ترسػػػػيخ مفهػػػػػكـ الرفػػػػؽ  -5
 الداخمية.

ابتعػػػػاث المتميػػػػزيف مػػػػف األئمػػػػة كالخطبػػػػاء لالسػػػػتفادة مػػػػف التجػػػػارب الناجحػػػػة فػػػػى مجتمعػػػػات الكسػػػػطية  -6
 كالتعايش بيف فئات المجتمع المتنكعة.

خػػالؿ اإلصػدارات المقػػركءة ك المرئيػػة  االرتقػاء ب قافػػة األئمػة كالخطبػػاء فيمػا يخػػص مػنهج الكسػػطية مػف -7
 كالسمعية حتى يككف مؤهالن لمتكجيه كاإلرشاد.

إدراج منهجية الكسطية في بعض األنشطة ال قافيػة فػي اإلدارات كتضػمينها فػي الخطػة ال قافيػة السػنكية  -8
 إلعداد األئمة.

 يع فئات المجتمع.تطكير مي اؽ المسجد بما يحقؽ التالحـ الكطني كالتعاكف السممي بيف جم -9
تكسيع نطاؽ دعػكة األئمػة كالخطبػاء إلػى األخػكة اإلسػالمية مػف خػالؿ الحػديث فػي المػدارس كالمرافػؽ  -30

 العامة ككسائؿ اإلعالـ المختمفة.
إنشاء مجاؿ إصالح ذات البيف لفض النزاعات كالخالفات االجتماعية كالتشاكر فيمػا بيػنهـ فػي جميػع  -33

 المحافظات.
جيػػة إلعػػػادة الػػتالحـ بػػػيف فئػػات المجتمػػػع كاالبتعػػاد بػػه عػػػف التػػئ ير الخػػػارجي السػػمبي كنبػػػذ كضػػع منه -31

 مظاهر العنؼ كالتعصب كا  ارة الفتف كالخالفات مف خالؿ الخطبة النمكذجية.
إشػػراؾ األئمػػة كالخطبػػاء جمهػػكر المصػػميف فػػي معالجػػات عمميػػة مدركسػػة لمشػػكالت التطػػرؼ الفكػػرل  -31

 اعة المسجد.بكاسطة تفعيؿ مشركع جم
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 تعميؽ تكاصؿ األئمة كالخطباء مع النخبة في المنطقة لمتعاكف معهـ في تالحـ المجتمع. -34
لكتركنيػػػػان لالسػػػػتفادة مػػػػف كسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ الحدي ػػػػة إل ػػػػراء  -35 تطػػػػكير كفػػػػاءات األئمػػػػة كالخطبػػػػاء تقنيػػػػان كا 

 المكضكعات الشرعية كالكطنية.
ظهػار ا  ػار السػمبية لفقػداف ال قػة كانعػداـ إبراز األئمة كالخطباء لمجكانػب اإلي -36 جابيػة لمتعػاكف السػممي كا 

 األمف بيف أفراد المجتمع الكاحد.
تنقية أجكاء المساجد كتهذيبها مػف العكائػؽ كالمكػدرات كالممارسػات الخاطئػة التػي تػؤ ر سػمبان فػي الجػك  -37

 سالة المسجد.اإليماني كتخـر كحدة المجتمع كتحكؿ دكف استفادة الناس الم مى مف ر 
 مػع يتناسػب كبمػا ،تربكيػة ال ـكسػائمه فػي كاينكعػ لكػى يػنجح أئمػة المسػاجد فػى مسػئكلياتهـ ، عمػيهـ أف -38

  . كاألشخاص كالمكاف ، الزمافظركؼ المجتمع ك 

 فػػػى المسػػػجد اسػػػت مار الخطػػػب كالمحاضػػػرات كالنػػػدكات كالػػػدركس كجميػػػع النشػػػاطات األخػػػرلضػػػركرة  -39
التػػى تقػػكـ عمػػى  الػػذم يعبػػد ربػػه عمػػى بصػػيرة كيتحمػػى بػػاألخالؽ اإلسػػالمية الفاضػػمة لبنػػاء اإلنسػػاف المسػػمـ

 .  ، كيبتعد عف الرمك كالتطرؼ الكسطية 
تكجيػػػػه أفػػػػراد المجتمػػػػع المسػػػػمـ إلػػػػى كاجبػػػػاتهـ عمػػػػى  مسػػػػؤكلياتهمػػػػف المهػػػػـ أف يحػػػػرص اإلمػػػػاـ فػػػػى   -10

 الحياة  استقراركالمحافظة عمى أدائها في منظكمة العمؿ االجتماعي لممحافظة عمى 

 .لفرد كاألسرة تجات أنفسهـ كتجات كطنهـ كأمتهـ كاإلنسانية أجمعانشر الكعي بالمسؤكلية   -13

 عمػى مػنهج االعتػداؿ كالكسػطية ، تربيػة الػنشء دعكة إماـ المسجد ألفػراد المجتمػع الػى الحرص عمى  -11
 .كرعايتهـ كتكجيههـ بما يعكد عميهـ بالنفع كالفائدة

، كاحتػراـ بعضػهـ  د عمى مبدأ التضامف بيف أفراد المجتمع كأهميػة تعػاكنهـ كدرء األخطػار عػنهـالتئكي -11
 .البعض كتعاكنهـ في أعماؿ الخير كالتقيد بئنظمة المجتمع كقيمه اإلسالمية

تك يػػؽ االرتبػػاط بػػيف المسػػجد كمؤسسػػات المجتمػػع مػػف خػػالؿ اسػػت مار مختمػػؼ النشػػاطات كالفعاليػػات   -14
 .لكؿ منهاكالمناسبات 

تئسػػػيس ركابػػػط عمميػػػة بػػػيف األئمػػػة ، كعقػػػد دكرات لتبػػػادؿ الخبػػػرات كمناقشػػػة القضػػػايا العمميػػػة، ليقػػػكم  -15
 .اإلماـ ممكته العممية كالفقهية، ألف ذلؾ يسهـ في أداء المهاـ المنكطة إليه بكؿ جدارة

لمقػاـ فيػه خاصػة ، ألنػه يجػب عمػى األئمػة كالػدعاة اإللمػاـ إحػدل لرػات العصػر عامػة ، كلرػة البمػد ا  -16
 دكف ذلؾ تصعب مهمته الدعكية ، كاالقتصار أك االكتفاء بمهجة األصؿ نقص في اإلماـ 

المسػػاجد ، ألف ييػػر األسػػكياء تسػػممكا القيػػاـ بمهػػاـ كمسػػئكليات الػػدعكة فػػى تكليػػة األكفػػاء كاألمنػػاء فػػي  -17
 يشاطرهـ في المشرب ،  ميدانا لمتعارؾ كتصفية الحسابات مع كؿ مف ال إليها ، كجعمكها 

كصػػػي الباحػػػث باسػػػتخداـ أسػػػمكب العقػػػؿ فػػػي معالجػػػة ظػػػكاهر الرمػػػك كالتطػػػرؼ كالتخمػػػي عػػػف العنػػػؼ ي -18
صػػراران، كهػػذا الضػػرط يعتبػػر مػػف أكبػػر المسػػكيات ألكلئػػؾ الرػػالةأك  عنؼفػػال  اإلرهػػاب ال يزيػػد الرمػػك إالقػػكة كا 

 كالمتطرفيف.
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 المراجع : 
  ، بيػػركت ، صػادردار  ، 7 المجمػد ، العػػرب لسػاف :بػف مكػػـر بػف منظػكر  محمػدابػف منظػكر 

 ،3986. 
 عمى مكقع: 1/33/1036، فى  أحمد عبد السالـ : إماـ المسجد كمهمته في تعزيز الكسطية 

http://www.assakina.com/wastiah/5375.html#ixzz4WXH3FCYx 

 كالُخمقية مف الفكرية االنحرافات مكاجهة في المسجد ضامرم : إسهامات جابر بف يحيى بف حسف 

جامعة اـ القرل  -كمية التربية بمكة المكرمة  –رسالة ماجستير  -اإلسالمية التربية منظكر
 هػ. 3417 –ـ 1007 –

 الحاضر ،  العصر في إعداد الداعية في اإلسالمية التربية منهج :فالته محمد بف أبكبكر بنت حناف
 هػ.   3417،  التربية كمية  القرل أـ رسالة ماجستير ، جامعة

 1001جامعة عيف شمس ، - حناف دركيش : التطرؼ الديني ، رسالة دكتكرات ، كمية التربية. 

  عمى 1036-9-31خالد حسف الحريرل : تعزيز قيـ الكسطية كاالعتداؿ بيف الشباب ، متاح فى 
مكقع: 

http://www.algomhoriah.net/articles.php?lng=arabic&print=20784 

http://www.assakina.com/wastiah/5375.html#ixzz4WXH3FCYx
http://www.algomhoriah.net/articles.php?lng=arabic&print=20784
http://www.algomhoriah.net/articles.php?lng=arabic&print=20784
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  ديك بكلد فاف داليف  :مناهج البحث في التربية كعمـ النفس ،ترجمة: محمد نكفؿ كآخركف ،القاهرة
 .3994نجمك المصرية ،،مكتبة اال

 المسئكلية ، متاح عمى سجاد أحمد بف محمد أفضؿ : : 
http://www.alukah.net/sharia/0/81902 

  سعيد اسماعيؿ عمى: نظرات تربكية فى القرآف ، سمسمة دراسات اسالمية ، تصدر عف المجمس
، القاهرة ،  1031مايك  135العدد  –لمشئكف االسالمية ، بكزارة االكقاؼ االسالمية  االعمى
1031 

 الجامعية  المعرفة دار االجتماعية، بيركت العمكـ مكسكعة سعيد: العزيز كعبد عادؿ الهكارم
3999 . 

 عمػػػػػػػػػى مكقػػػػػػػػػع 1037-3-13متػػػػػػػػػاح فػػػػػػػػػى  عبػػػػػػػػػد الباسػػػػػػػػػط الشػػػػػػػػػيخ إبػػػػػػػػػراهيـ  : 

http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-229852.htm 
 ،متاح فى  عبد الحكيـ محمد بالؿ: الكسطية مف أبرز خصائص هذت األمة، مجمة البياف

 http://www.islamdoor.com/k/368.htm  عمى: 33/31/1036

 عمى مكقع : 1036-9 – 33. فى أئمة المساجد كمسؤكلية التكجيه:  عبدالرحمف العشماكم 

http://www.dawahmemo.com/show_d.php?id=1481 
 ،1007ندكة ظفار التربكيه، سمطنة عماف، ظفار،  عبدا بف عمى الشحرل: دكر المسجد التربكل. 
  : عصمت نصار : التجديد الدينى كمعكقات الطرح كالمعالجة ، متاح عمى مكقع

http://www.albawabhnews.com/2626668 
 المنار دار ، اإلسالمي لمجتمعا في كأ رت المسجد ، محمكد الحميـ عبد عمي T. مصر ، الحدي ة ، 

1991 ،  
 سات الكحدة العربية ، بيركت ، رامركز د -  7المجتمع العربي المعاصر ، ط  :فميح بركات

1003. 

  كماؿ سالـ خميؿ النجار : درجة ممارسة الدكر التربكل لمدعاة فى محافظات يزة فى ضكء المعايير
 .1033، كمية التربية ، الجامعة االسالمية برزة ، اإلسالمية، رسالة ماجستير 

 3991 بيركت ، دار النفائس ، ، الكسطية في اإلسالـ : محمد عبد المطيؼ الفرفكر . 
 عمى مكقع : 1036-9-1، متاح فى  محمد كهداف : اإلماـ قدكة المسمميف 

http://www.daleelalmasjed.com/art.php?id=399#.WC-BBtR96eU 
  عمى  1036-8-1. متاح فى جكدت : إماـ المسجد ك دكرت في تنمية كتطكر المجتمعمسمـ محمد

http://www.alukah.net/authors/view/home/11249/
http://www.alukah.net/authors/view/home/11249/
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 http://www.saaid.net/Doat/moslem/76.htmمكقع : 
 آلية مجمة كالسنة ، الكتاب ضكء في لمداعية الضركرية الفكرية الصفات ا حياتى :  عبد محمد 

 3411 المتحدة ، شكاؿ العربية ماراتاإل دبي ، ، ، 14 العدد كالعربية، اإلسالمية الدراسات

 .ـ 1001 ديسمبر ق،
 بحكث التطرؼ، ك اإلرهاب مكاجهة في لمداعية التربكم اإلعداد : محمد المرصفي عمى محمد 

 المجتمعات في كالتطرؼ العنؼ جرائـ في مكافحة كدكرها االجتماعية العمكـ الدكلي المؤتمر

 ، الجزء .ـ 3998 يكنيك 10 - 18 المكافؽ ػه 3439 األكؿ ربيع 46 الفترة في اإلسالمية

  .القاهرة األزهر، جامعة ، ال اني
 سمسمة دراسات اسالمية ، تصدر عف المجمس  4محمد محمد المدنى : كسطية االسالـ ، ط ،

،  1031ديسمبر  137العدد  –االعمى لمشئكف االسالمية ، بكزارة االكقاؼ االسالمية 
 .1031القاهرة ، 

  عمى مكقع :  1036-9-1: اإلماـ قدكة المسمميف ، متاح فى محمد كهداف
http://www.daleelalmasjed.com/art.php?id=399#.WC-BBtR96eU 

  مرزكؽ بف صنيتاف بف تنباؾ : مكسكعة القيـ كمكاـر األخالؽ العربية كاإلسالمية ، الكسطية
 39، 30هػ ، ص ، ص 3413كالتكزيع ،  (،الرياض،دار ركاح لمنشر53)

 عمى:  1/3/1037ركاف محمد أبكبكر : المسئكلية، م
http://www.alukah.net/culture/0/7942 

 جاء في القرآف  مصطفى يكسؼ منصكر   :التكجيه التربكم مف خالؿ خطاب الرسؿ ألقكامهـ كما
 .1001،  كمية التربية ، الجامعة اإلسالمية برزةرسالة ماجستير، الكريـ، 

  3984، إعالـ الساجد بئحكاـ المساجد ، القاهرة ،  شيكمحمد بف عبد ا الزر . 

 3991 بيركت ، دار النفائس ،الكسطية في اإلسالـ  : محمد عبد المطيؼ الفرفكر . 
 التمكث ال قافي لدل الشباب في المجتمع الفمسطيني  :محمكد خميؿ أبك دؼ ، كمحمد ع ماف األيا

 .1003، يزة، 1العدد 9ية ، المجمد التربية في مكاجهته ، مجمة الجامعة اإلسالم كدكر

 3977مكتبة الخانجي ، ،  تربية األخالقية اإلسالمية. ، القاهرة: امقدار يالجف. 

 كمية حكلية .T مجمة ، فيها المسجد كدكر اإلسالـ في التربية ، صبيح عامر احمد نبيؿ  

 . 3981 ، دكحة ، قطر جامعة،  3العدد ، التربية

 ميزاف الحؽ كالعدؿ كالتكسط في األمكر ، مجمة الكعي االسالمي كهبة الزحيمي: إذا اختؿ  ،
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 1005/  30/  9الككيت ،بكزارة األكقاؼ كالشئكف االسالمية   ،483العدد

 


