
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

املسجد هو منطلقها  مة كانت لتكون لوال املسجد، ف ن هنضة ال أ  أن يتصور  أمتنا  باحث يف تاريخ ستطيعيال   

 وركيزهتا، وباعث هنضتها وجمدد عزيمتها. 

 ، فإن املسجد كان وما يزال هو املنطلق. مكانتهاوإذا كان املطلوب من المة أن تستعيد 

ومن هنا نستطيع أن نفهم رس التوجيه اإلهلي لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم منذ أول يوم بدأ فيه تأسيس 

ُروا}الدولة بقوله:   َيَتَطهم يِه ِرَجاٌل ُُيِبُّوَن َأن 
َتُقوَم فِيِه فِ ِل َيْوٍم َأَحقُّ َأن  َس َعىَل التمْقَوى ِمْن َأوم َواهللمُ    ملمَْسِجٌد ُأسِّ

بُّ 
ِرينَ ُُيِ  .[ 108التوبة:] {املُطمهِّ

النفس،  وتنقية  القلب،  تطهري  أن  يقينًا  لندرك  والتطهر؛  الطهر  صفة  عىل  الرتكيز  جيد  اآلية  يتأمل  وَمن 

القواعد التي قامت عليها دولة  ووختليص العقول من اختالل الفهم، كل ذلك كان يمثل الساس املكني  

 قبل أن نبدأ ببناء أنفسنا.  ن تقوم لنا قائمةاإلسالم، وأنه ل

ليس جمرد مكان للعبادة أو موضع للسجود، فالعبادة يف اإلسالم ال تقترص عىل أداء الشعائر   إذا  املسجدف

كام يظن كثري من الناس، وإنام العبادة تتسع لتشمل كل نشاط يصدر عن اإلنسان قاصدًا به إرضاء اخلالق  

 . وتسخريها هلل. سبحانه وتعال 

رسول اهلل صىل   ونيأت   الناُس   كانف وسلم داًرا للفتوى،    وقد كان املسجُد عىل عهِد رسول اهلل صىل اهلل عليه

الوفوَد  َيْلقى  ِدينهم ودنياهم، كام كان رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم  يستفتونه يف شؤون  اهلل عليه وسلم 

املسجد، يف  أداء    والسفراء  بعد  تعوُد  وإليه  اهلل،  سبيل  يف  املجاهدين  غزواُت  تنطلق  كانت  املسجد  وِمن 

 .مهمتِها؛ وهلذا حاَلَفها نرُص اهلل وتأييده

نفسه، ويطمئنُّ  وق إنسان عىل  فيه كلُّ  يأَمُن  املتخاصمني؛ حيث  بني  والفصل  للقضاء،  داًرا  املسجد  كان  د 

 .عىل أخذ حقه، وقد كان النبيُّ صىل اهلل عليه وسلم واخللفاُء ِمن بعده يقُضون بني النماس يف املسجد 

اهلل  اهلل صىل  رسول  قال  الزواج؛  عقود  لتوثيِق  داًرا  املسجد  كان  النكاَح،   وقد  هذا  ))أعلِنوا  وسلم:  عليه 

فوِف((   .واجَعلوه يف املساجِد، وارِضبوا عليه بالدُّ



 

 

   . وكان املسجد معتكفا للصاحلني فكان رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم يعتكُف يف املسجد         

في  ف؛  واملسجُد كان وال يزال أفضَل مكاٍن للتشاور بني املسلمني، يف كل شأن من شؤون ِدينهم ومعيشتهم

 .وى ونزغات الشيطاناهل بعيًدا عن  املسلم املسجد يكونُ 

وكام كان املسجُد عىل عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم موئاًل للفقراء واملساكني وأهل الصفة أكرب مثال  

 .عىل ذلك 

ة  .ِِموًرا ومركزًا لألمة املسجدفالبد أن يعوَد   ، واستعادة جَمْدهاولكي يعوَد للمسجد دوُره يف هنضة المم

 نجد ذلك يف أكثر من موضع يف كتاب اهلل:   ،الرجال  فيه صنعي  لعبادة ومكانلاملسجد مكان  ف

اَرٌة َوالَ َبْيٌع  ُتْلِهيِهْم  يِف ُبُيوٍت َأِذَن اهللمُ َأن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر فِيَها اْسُمُه ُيَسبُِّح َلُه فِيَها بِاْلُغُدوِّ َواآلَصاِل ِرَجاٌل الم  } ِِتَ

اُفوَن َيْومًا َتَتَقلمُب فِيِه الُقُلوُب َوالَْبَصارُ  َكاِة ََيَ  الزم
ِ
 (37-36)النور: {َعن ِذْكِر اهللمِ َوإَِقاِم الَصالِة َوإِيَتاء

جولة  يدرك أن اهلل تبارك وتعال ربط بني املساجد وبني الرجولة، والر  أو يف كتاب اهلل  اآلية  هذهوَمن يتأمل  

 هنا ال تعني الذكورة، وإنام تعني الشدة والكامل. 

ضون أنفسهم لشحن يومي  بيوت اهلل رجال ُتصنع أفكارهم وعقائدهم ومشاعرهم يف  فال الصلوات ب، يعرِّ

يستمدون منه الثقة والقرب، ويشهدونه عىل قلوهبم وقد  ف بني يدي خالقهم سبحانه    وهنااخلمس التي يؤد

إيامنًا   كياهنم   وصدقًا،ملئت  عىل  ويستويل  يشغلهم  ما  أما  وحبًا،  يقينًا  شحنت  وقد  مشاعرهم  وعىل 

بال   ويستغرق مهتهم ويمأل وجداهنم فهو ذكر اهلل  إنام  الذي ال يكون  يثمرلسن فقط،  الذي  مراقبة    الذكر 

 ، ومعايشة هلموم هذا الدين والعمل له. دائمة هلل

صهيب الرومي، ينزل عن ماله وأهله وولده،   التي جعلت رجاًل مثل وهذه احلالة من املعية الدائمة، هي  

تعال:   نزل قوله  وفيه  إل اهلل،  الثمن هلجرته  أن ذلك هو  اْبتَِغاَء }عندما رأى  َنْفَسُه  ي  َيْْشِ َمن  النماِس  َوِمَن 

 . [207البقرة:] {َمْرَضاِت اهللمِ َواهللمُ َرُءوٌف بِاْلِعَبادِ 

س أم  مثل  امرأة  عىل  وجعلت  فتقعد  يوم  كل  خترج  إل اللمة  شوقًا  تبكي  وهي  املدينة  إل  املوصلة  طريق 

اهلجرة مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، وعندما رقم هلا بعض أهل مكة وسعى يف إخراجها، ساوموها  

من   كامل  عام  بعد  وسلم  عليه  اهلل  اهلل صىل  رسول  مدينة  إل  وخرجت  فرتكته،  هلم  ولدها  ترتك  أن  عىل 

    . الذين ال تلهيهم ِتارة وال بيع عن ذكر اهلل، هم صنف فريد من البْش، فالبكاء واحلنني 

 



 

 

 ، وبني إنسان ال جيد  زائل هو مهته فياموبني إنسان يعيش لنفسه، وجيعل غايته وما أعظم الفارق        

برهبم الناس  يربط  بأن  إال  بوجوده  يشعر  وال  املعل  ،  سعادته  القلب  بني  الفارق  وبني  إنه  بربه،  القلب ق 

   .حجوب عن ربهامل

َبْيٌع َعن   اَرٌة َوالَ  ومن هنا ندرك املعنى اإليامين العظيم لقول ربنا سبحانه يصف الرجال بأهنم )الم ُتْلِهيِهْم ِِتَ

َكاِة ََيَاُفوَن َيْومًا َتَتَقلمُب فِيِه الُقُلوُب وَ   الزم
ِ
الَْبَصاُر(، بينام يصف طائفة أخرى من  ِذْكِر اهللمِ َوإَِقاِم الَصالِة َوإِيَتاء

ُْم( البْش، أخطأوا الطريق إل هذا املعنى العظيم، بأهنم: )َيَتَمتمُعوَن َوَيْأُكُلوَن َكاَم َتْأُكُل الَْنَعاُم َوالنماُر َمْثوً  ى هلم

 .(12)ِممد:

 

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


