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  ملخص البحث
المـسجد ، عندما وصل المدینة بنـاء   صلى اهللا علیه وسلمكان أول عمل قام به رسول اهللا 

ألن المسجد هو الذي یضم شتات المسلمین ، یجمعون فیه أمرهم ، ویتشاورون لتحقیق أهدافهم ، 
ودرء المفاسد عنهم ، والتعاون لمجابهـة المـشكالت ، وهـو المعقـل الـذي یلجـأون فیـه إلـى بـارئهم ، 

  .یستمدون منه السكینة والقوة والعون 
ه فــال ( :تعــالىیهــا بالعبــادة، قــال إن المــساجد بیــوت اهللا تعــالى التــي یفــرد ف َوَأن المــساجد لل ِ َِّــ َ ِ َ َ َ

ــتــدعوا مــع اهللا َأحدا َ ُِ َ َ ، وهــي خیــر بقــاع األرض وأقربهــا إلــى قلــوب المــسلمین، وأحــب ]18: الجــن[ )َ
والمسجد هو األساس الذي تنبعث منه الدعوة اإلسالمیة، وهو رمـز اإلسـالم . البالد إلى اهللا تعالى
ن، ومركز إشعاع ثقافي واجتماعي ، وله في حیاة المسلم منزلة ترتبط بحیاتـه ومأوى أفئدة المسلمی

  . كما أن له دورا متمیزا في التربیة اإلسالمیة التي تقوم على العقیدة واإلیمان. الروحیة
فـي بیـوت أذن اهللا أن ترفـع (: وقد عظم اهللا شأن المساجد فـي آیـات كثیـرة منهـا قولـه تعـالى

ٕح له فیها بالغدو واآلصال، رجال ال تلهیهم تجارة وال بیع عن ذكر اهللا واقـام ویذكر فیها اسمه یسب
ــه القلــوب واألبــصار لیجــزیهم اهللا أحــسن مــا عملــوا  )ٕالــصالة وایتــاء الزكــاة یخــافون یومــا تتقلــب فی

 . ]37-36:النور[

َّوقد عد الرسول  لـذین یظلهـم أولئك الـذین تتعلـق قلـوبهم بالمـساجد بـأنهم مـن ا صلى اهللا علیه وسلمَ
صـلى اهللا في ظله یوم ال ظل إال ظله حیث ورد ذلك في الحدیث الـشریف ، فـي  قـول رسـول اهللا 

سبعة یظلهم اهللا عزوجـل فـي ظلـه یـوم ال ظـل إال ظلـه إمـام عـادل ، وشـاب نـشأ  : اهللا علیه وسلم
رجالن كانا في عبادة اهللا عز وجل  ، ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى یعود إلیه ، و

في طاعة اهللا عز وجل فاجتمعا على ذلـك وتفرقـا ، ورجـل ذكـر اهللا عزوجـل خالیـا ففاضـت عینـاه 
إنـي أخـاف اهللا عزوجـل ، : من خشیة اهللا عز وجل ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمـال ، فقـال 
  . ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شماله ما یتصدق بیمینه 

ة التعریف بالمـسجد ، ونـشأته ، وأقـسام المـساجد، وفـضل بنـاء المـساجد فـي تناولت في هذه الدراس
القــرآن الكــریم والــسنة النبویــة، وفــضل الــسعي إلیهــا، والــدور القیــادي للمــسجد، والــدور االجتمــاعي 

 . تم عرض توصیات البحثخاتمة البحث، وفي والثقافي للمسجد

   
 


