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  قدمةامل
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على النيب اهلادي األمني، نبينا حممد وعلى 

  :آله وأصحابه أمجعني، أما بعد
ديعة واملثالية ميثل الصورة الكاملة الباإلسالم بتعاليمه السمحاء،وتشريعاته القومية،ف

د فيه خالل السنني والقرون األخرية هو إطار ذي وجغري أن اإلطار اللألديان السماوية،
ن انتسبوا إليه ومثلوه يف تلك يإذ املسلمون الذ ،تآكل ال يالئم حسنه وإشراقهفاسد م

هم احفة وأعماهلم املخالفة وجهلهم وكسلدعهم املظلمة وجتاوزام السنني العجاف بب
وفساد العادات الشيء وا من بدع،غطوا حقيقته مبا افترققد حجبوا اإلسالم،و.. ومتيعهم 

فرص التجريح والنقد واهلدم واالامات لألعداء على اختالفهم، - ولألسف–الذي مهد 
من خالل ما شاهدوا ال من خالل ما علموا –فيه القاسية هلذا الدين احلنيف الذي رأوا 

  .سبب التخلف واجلهل واملرض –وحتققوا 
الترمجان الصادق الناصع  الصاحل رضوان اهللا عليهم وخالفاً لذلك كان السلف

السمحاء وتشريعاته النقية فقد كانت تعاليم الدين م واإلطار املالئم البديع للدعوة،لإلسال
همرى فيت.  
وقرأناً يتحرك يف األسواق مل يضيفوا إليه ما وصدق إسالماً ميشي يف الطريق،كانوا حبق و

  . أو قليل عن العاملني كماله واءهكثريبش حسنه أو جيفف إشعاعه أو حيجب فخيد
وأحوال  والدارس حلقيقة اإلسالميوم،واحلقيقة املرة أن املشاهد حلال املسلمني ال

فالتاريخ يقول هلم عن اإلسالم "للتناقض احلاصل؟املسلمني األوائل يقع يف حرية ويأسف 
شيئاً ويرسم يف آبائهم األولني صورة مشرقة آلثار اإلسالم فيهم،وواقع احلال يقول هلم عن 

ختالف عما يقوله التاريخ ويريهم يف أنفسهم صورة إلسالم شيئاً آخر خمتلفاً أشد االا
  .."لني كانوا عليهاهم األواماً عن الصورة اليت يقال إن آباءخمتلفة مت

،وال حياة يف الوجدان والسلوك،ألا أصبحت افالشعائر التعبدية ال حتس هلا تأثري
منا أصبحت الصلوات ترفيها رياضياً لتنشيط حىت لكأ.. كأا عادات ال عبادات تؤدى و



 ٣

فتؤدى .. لتخفيف ثقل الوزن طلباً للرشاقة ) رجيم(مسكاً صحياً أو..العضالت الرخوة 
ال خشوع فيها وال لذيذة مناجاة وهزل اليقني يف النفوس وغاب .. د ال بالروح باجلس

وأما يف جمال اإلخوة ..وهذا له خطره .. اإلخالص والصدق وتذبذبت العقيدة يف القلوب 
.. فقد أصبحت األخوة حتية عابرة باللسان وإشارة فاترة باليد ... والروابط االجتماعية 

 الصحابة رضوان اهللا تعاىل عليهم، يح اهلادف كتلك اليت مثلهاقد بعدت عن مدلوهلا الصح
  .قسمة وإثارة يف األهل واملال والدماء

وأما املساجد عندنا فقد أمست هياكل معمارية باهرة تتباهى زخرفتها ونغفل عن 
  .الدور األساسي الذي من أجله جعلت

إمنا ... ية الشاهدة وعلى هذا فإن مجيع املآسي اليت خنرت يف كيان األمة اإلسالم
حدثت كلها يف فترات غاب فيها حد املسلمني وضعف فيها عزمهم وتركوا فيها 

  .جهادهم
ومن هذا املنطلق أحببت املشاركة ذا البحث من خالل هذا امللتقى العلمي األول 

  .لألئمة واخلطباء
حلسنات ويف أسأل اهللا الكرمي أن ينفع به القارئ واملطلع عليه،وأن جيعله يف ميزان ا

  .،إنه جواد كرميصحائف األعمال
  وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

  
  الباحث                
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ً :املبحث األول   :معىن اإلمامة لغة واصطالحا
يؤم به، ومنه قيل للطريق  واإلمام هو من" أم"هي مصدر الفعل  :اإلمامة يف اللغة
األئمة، واخلليفة  إمام rمت بذلك، أي يهتدي به السالك، والنيب إمام، وللبناء إمام ألنه يؤ
  .واملصلح له مهاملسلمني، وإمام كل شيء قيإمام الرعية، والقرآن إمام 

  أو هي ربط  صالة . من يصح االقتداء به يف الصالة هو :اإلمام يف االصطالحو
  . باإلمام املأمت

  .امللك أو رئاسة الدولةوتطلق على اإلمامة الكربى، وهي اخلالفة أو 
  .وتطلق على العامل املقتدي به، فيقال إمام احملدثني، وإمام الفقهاء

واإلمام ملا كان هو القدوة للناس لكوم يأمتون به، ويهتدون دية أطلق عليه هذا 
  .)١(اللفظ

  :فضل اإلمامة ومنزلة اإلمام:املبحث الثاني
ي عن املنكر، وال خيفي ما هلذه األمور ري، وأمر باملعروف واإلمامة تعليم، وتذكّ

ري تذهب الغفلة، وحيل اإلقبال على الدين التذكّبمن مرتلة عظيمة، فبالعلم يزول اجلهل، و
ملنكر تسود طاعة اهللا تعاىل يف اتمع حمل اإلعراض عنه، وباألمر باملعروف والنهي عن ا

  .اخلري ويقل الشر وتضمحل املعصية، وتنشر الفضيلة وتنحسر الرذيلة، ويكثر
 عزوجل وغريه تعد اإلمامة رسالة عظيمة، ومهمة جسيمة يوفق اهللا ذلك جلأمن 
اس العقيدة وصفوة اخللق محاة الدين، وحرمن دعاة احلق، من شاءللقيام ا 

الصحيحة،فيتعلم على أيديهم اجلاهل،ويستيقظ من مواعظهم الغافل،ويهتدي م 
فوس، وتزكوا الضمائر، وتتهذب األخالق، ويقوم سوق وتسمو بتوجيهام النالسالك،

وتندرس البدع ويسعد الناس باألئمة ف والنهي عن املنكر فتحيا السنن،األمر باملعرو
 rوملا كان أمر اإلمامة عظيماً، دعا النيب ،rاألكفاء كما سعدت الدنيا بإمام األئمة 

                                     
، ٥/١٨٦٥، والصحاح للجوهري٢٤صفهاين ص، واملفردات يف غريب القرآن لأل١/١٣٧، وفتح القدير١٩/٣٤تفسري الطربي: انظر )١(

  .٦٢، وأحكام اإلمامة واالئتمام يف الصالة٣٩وغاية املرام يف شرح شوط املأموم واإلمام س



 ٥

شد األئمة واغفر أر ضامن واملؤذن مؤمتن اللهم ماماإل«: مة بالرشد فقالئلأل
  .)٢(»للمؤذنني
اختاذ  rأن اإلمامة رمز االجتماع واالئتالف، لذا فقد حث النيب  ومن املعلوم 

هم أحدهم، مإذا كانوا ثالثة فليؤ«:ال عليه الصالة والسالم، حيث قانوا ثالثةإمام ولو ك
  .)٣(»أقرؤهم ةوأحقهم باإلمام

كانوا ثالثة فقط، فكيف إذا كانوا مجعاً  فإذا كانوا مأمورين شرعاً باختاذ إمام ولو
احملامد اجلليلة ما ال خيفى وم،وهذا فيه من املصاحل العظيمة،ال شك أن األمر أعظ  كبرياً

ويرغبهم اس جيتمعون على من يعلمهم اخلري،ويفقههم يف الدين،فالن حدعلى أ
  .التذكر والعربةويرهبهم أخرى، وينقلهم من املعصية إىل الطاعة، ومن الغفلة إىل تارة،

ألن أمراض اتمع احلقيقة من يقوم ذه الرسالة خري قيام؛ إىل اجونتحموالناس 
: ويقول اهللا تعاىلوالوقوع يف الشبهات،والغفلة، وامليل إىل الشهوات،اجلهل : تكمن يف

ما كَسبت أَيدي الناسِ ليذيقَهم بعض الَّذي عملُوا ظَهر الْفَساد في الْبر والْبحرِ بِ(
  .)٤()لَعلَّهم يرجِعونَ

اهللا  ونزل البالء يقولكثر اخلبث، يف اتمع ل إذا كثرتوال خيفى أن هذه العل
فَكُلا أَخذْنا بِذَنبِه فَمنهم من أَرسلْنا علَيه حاصبا ومنهم من أَخذَته الصيحةُ ( :عزوجل

  . )٥()ومنهم من خسفْنا بِه الْأَرض ومنهم من أَغْرقْنا

فال دواء للجهل إال لكونه يتوىل معاجلة هذه العلل، هلذا فإن مرتلة اإلمام تعظم؛
أشد من حجاب اجلهل،ويزيل غشاوته،العلم الذي يرفع عنهم وحاجة الناس إىل  بالعلم

  .حاجتهم إىل الطعام والشراب، وأعظم من حاجة األرض ادبة إىل الغيث العميم

                                     
  .صححه ابن حبان ٣/٨، قال يف الفتح الرباين٣٣٧، ٣٣٢، ١/٢٣٢يف املسند tأخرجه اإلمام أمحد من حديث أيب هريرة  )٢(
  .١/٤٦٤، باب من أحق باألمامةأخرجه مسلم يف كتاب املساجد )٣(
  ]٤١:الروم[سورة  )٤(
  ]٤٠:العنكبوت[سورة  )٥(



 ٦

إىل العلم أحوج منهم إىل الطعام والشراب؛  سالنا: "- اهللارمحه -يقول اإلمام أمحد 
ألن الرجل حيتاج إىل الطعام والشراب يف اليوم مرة أو مرتني، وحاجته إىل العلم بعدد 

  .)٦("هأنفاس
عبد، ويذكر ويوحد، عرف اهللا ويي بالعلم:" -رمحه اهللا- ويقول اإلمام ابن القيم 

وحيمد وميجد، وبه اهتدى إليه السالكون، ومن طريقه وصل إليه الواصلون، ومن بابه 
دخل عليه القاصدون، به تعرف الشرائع واألحكام، ويتميز احلالل من احلرام، وبه توصل 

يب، ومبعرفتها ومتابعتها يوصل إليه من قريب، وهو إمام األرحام، وبه تعرف مراضي احلب
مذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وطلبه قربة، وبذله : إىل قوله..  والعمل مأموم

  . )٧(صدقة، ومدارسته تعدل بالصيام والقيام، واحلاجة إليه أعظم منها إىل الشراب والطعام
اوات، وأهل األرض حىت النملة إن اهللا، ومالئكته، وأهل السم«: يقول rوالنيب 

  .»يف جحرها، وحىت احلوت يف البحر ليصلون على معلم الناس اخلري
  .ذا أعظم الشرف فلو مل يكن من فضل اإلمامة، ومرتلة اإلمام إال هذا لكفى

 إىل اهللا عاةفضيلة، والد، داعون إىل كل خري وعزوجل واألئمة مبلغون لدين اهللا 
آلمرون باملعروف الناهون عن املنكر، القائمون على حدود اهللا، خري الناس فهم ا  تعاىل

عليهم وامتدحهم يف مواضع  الذابون عن دين اهللا، الصاحلون املصلحون الذين أثىن اهللا
ن دعا إِلَى اللَّه وعملَ صالحا وقَالَ إِننِي من ومن أَحسن قَولًا مم( :قال تعاىل،عديدة

نيملس٨( )الْم( .  
يف   )٩( )لَى اللَّه علَى بصرية أَنا ومنِ اتبعنِيقُلْ هذه سبِيلي أَدعو إِ( :تعاىلوقال 

الدعوة إىل اهللا هو  تعاىل تنبيه بأن خيرب أن سبيل أمر اهللا: رمحه اهللايقول ابن القيم  هذه اآلية
وهو على بصرية وهو من أتباعه، ومن دعا إىل غري ذلك فليس  rعلى سبيل رسول اهللا 

                                     
 .٤٨٥أنظر اإلمام أمحد ص )٦(
  .٤٨٥أنظر اإلمام أمحد ص و ٤٨٥، ٤٨٤مدارج السالكني: انظر )٧(
  ٢٣سورة فصلت )٨(
  ]١٠٨:يوسف[سورة  )٩(



 ٧

 سبيل ومن دعا إىل غري ذلك فليس علىال هو من أتباعه،على سبيله، وال هو على بصرية و
اىل هي وظيفة املرسلني ، وال هو على بصرية، وال هو من أتباعه، فالدعوة إىل اهللا تعاهللا

السهام إىل حنور العدو؛ ألن تبليغ السهام - إىل األمة أفضل من تبليغ-هوتبليغ سنتوأتباعهم،
ممهم يفعله كثري من الناس، وأما تبليغ السنن فال يقوم به إال ورثة األنبياء، وخلفاؤهم يف أ

  .)١٠(جعلنا اهللا تعاىل منهم مبنه وكرمه 
واتمعات تتعرض غالباً لعواصف من الفنت واملغريات جتر بعض الناس جراً إىل 

ذر حملر اكالفساد واإلفساد، وتصرفهم عن طاعة رب العباد، وهنا يأيت دور األمام املذ
مغاليقها، فيكون له بذلك على يديه  تعاىل املشفق على إخوانه فتحيا به القلوب، ويفتح اهللا
من دعا إىل هدى كان له من «: بقوله rمن األجر العظيم، والثواب اجلزيل ما بينه النيب 

األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إىل الضاللة كان 
   .)١١( »تبعه ال ينقص من آثامهم شيئا نعليه من اإلمث مثل آثام م

ن املتسبب إىل اهلدى بدعوته له من األجر مثل أجر من اهتدى به، إ: ماءلقال الع
وكذلك املتسبب إىل الضاللة عليه من الوزر مثل وزر من ضل به، ألن األول بذل وسعه 

مرتل كل واحد منهما مرتلة س، والثاين بذل قدرته يف ضاللتهم،وقدرته يف هداية النا
   .)١٢(الفاعل التام 

ألن يهدي اهللا بك رجالً واحداً خري لك من «: tلي لع rوجاء يف وصية النيب 
ضرب ا املثل يف ي،بل احلمر وهي أنفس أموال العربومحر النعم هي اإل،)١٣(»محر النعم

فما الظن مبن وحظ كبري أن يهتدي رجل واحد فقط؟ إنه فضل عظيم،،نفاسه الشيء
نسأل اهللا ،كربواألجر أ،يهتدي كل يوم به طوائف من الناس، الشك أن األمر أعظم

  .العظيم بفضله وكرمه أن جيعلنا من اهلداة املهتدين

                                     
  . ٤٣١التفسري القيم )١٠(
  ).٢٦٧٤(ج ٢٠٥٩اخل...أخرجه مسلم يف كتاب العلم من سنن سنة  )١١(
  .١/٤٧غذاء األلباب: انظر )١٢(
   ).٢٤٠٦(ج t٤/١٨٧٢أخرجه مسلم يف فضائل الصحابة باب من فضائل علي  )١٣(



 ٨

  
  :لإلمامالصفات العامة :املبحث الثالث

مما سبق يتبني لنا أن اإلمام معلم وواعظ ومصلح، يريب عقوالً، ويبين نفوساً 
ويغرس قيماً وأخالقاً محيدة، ولذا فإن عمله ليس حمصوراً بإمامة الناس يف الصالة فقط، 

تضفي على وهذه الشمولية يف العمل هي اليت كان هذا من أهم األعمال وأعظمها،ن وإ
ومرتلة ومركزاً مرموقاً،وتعطي صاحب هذه املهمة قدراً عظيماًَ،اإلمامة طابعاً مميزاً،

ذا القدر العظيم من الصفات؟ وهل يستطيع كل ولكن هل نطالب مجيع األئمة ة،عالي
ذا العمل أن يكون ذا املستوى؟ ال شك أن كل غيور على إمام يؤمن الناس أو نرشحه هل

دين اهللا، ومشفق على إخوانه، يتمىن أن يكون كل إمام على هذا املستوى الرفيع من 
من القيام  ن اإلمامالعلم، والفقه يف الدين، والقدرات املتعددة، واملواهب املتنوعة اليت متكّ

لتأثري يف الناس، وكسب قلوم فيعم اخلري، ذا العمل على أحسن وجه، وتتيح له فرص ا
  .ويضمحل اجلهل والفساد

غري أنه ليس من املمكن أن يتحقق هذا، ولو حرصنا عليه، وال أعتقد أن كل إمام 
ختيار ايف السنة املطهرة أن  يستطيع القيام باإلمامة على النحو الذي أسلفنا، ومن املقرر

يؤم القوم أقرؤهم لكتاب «: يه الصالة والسالم، حيث قال علاإلمام مبين على األفضلية
اهللا، فإن كانوا يف القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإذا كانوا يف السنة سواء فأقدمهم 

   .)١٤( »هجرة، فإن كانوا يف اهلجرة سواء فأكربهم سناً
وهذا التوجيه النبوي الكرمي فيه يسر ظاهر؛ ألنه خيتلف متاماً عن قول القائل جيب 

اخل، ألن أقرأ القوم قد ال يكون كذلك، وهذا هو ...كون اإلمام حافظاً، قارئاً، عاملاً، أن ي
الغالب، وعندما ساق أبو يعلى الفراء الصفات املعتربة يف تقليد اإلمام وهي أن يكون 

أن أقل ما على هذا اإلمام من : رجالً عدالً، قارئاً، فقيهاً، سليم اللفظ من نقص أو لثغ بني

                                     
، من حديث أيب مسعود األنصاري، وأبو داود يف كتاب )٢٩١(ج ١/٤٦٥أخرجه مسلم يف كتاب املساجد باب من أحق باإلمامة )١٤(

   .١/١٣٧الصالة باب من أحق باإلمامة



 ٩

والفقه أن يكون حافظاً ألم القرآن، عاملاً بأحكام الصالة؛ ألنه القدر املستحق فيه،  القراءة
     .)١٥(مث قال وألن يكون حافظاً جلميع القرآن، عاملاً جبميع األحكام أوىل 

مما سبق يتبني أن هناك قسماً من الصفات يعد حداً أدىن ملن يقوم باإلمامة، وقسماً 
 ذا العمل اجلليل، وكلما أزداد من هذه الصفاتالقائم  آخر هو األوىل ألن يتصف به

وارتفع شأنه، وقام ذا العمل العظيم على الوجه الذي حيقق له بفضل اهللا  عظم قدره
  .وكرمه، الفوز برضا اهللا، والنجاة من عذابه

: فهو كما سبق ذكره أن يكون :)الصفات الفقھیة( فأما القسم األول
حافظاً ألم القرآن، عاملاً بأحكام الصالة، سليم اللفظ من نقص أو عدالً،  )الذكورية(رجالً
  .لثغ

وأما املرأة فال يصح أن يأمت ا : قال يف املغين. لصحة اإلمامة فالذكورية شرط
تؤمن امرأة ال « rالرجل، يف فرض وال نافلة يف قول عامة الفقهاء، مث استدل بقوله 

   .)١٦( »سلطان، أو خياف سوطه أو سيفهرجالً، وال فاجر مؤمناً إال أن يقهره ب
خنثى ، ألنه حيتمل أن يكون امرأة، والجيوز أن يؤم رجالًوذكر أيضاً أن اخلنثى ال

  .)١٧(مثله، ألنه ال جيوز أن يكون اإلمام امرأة واملأموم رجالً
  .فال بأس بذلك ااملرأة للنساء مثلهإمامة أما 

دة سليمة، وسلوك مستقيم، وسوف يأيت والعدالة تعين أن يكون مؤمناً تقياً، ذا عقي
  .احلديث عن إمامة الفاسق يف عقيدته، أو يف سلوكه

حفظ أم القرآن، والعلم بأحكام  - كما مر–وأما القارئ الفقيه، فأقل من فيه 
يقول اإلمام ابن تيمية : الصالة، وأما السليم يف لفظه من النقص واللثغ فهو بني واضح

م قراءة الفاحتة فال يصلى خلفه إال من هو مثله، فال يصلى خلف وأما من ال يقي:"رمحه اهللا
أخرجه من طرف الفم كما هو عادة  اإذ دلثغ الذي يبدل حرفاً حبرف إال حرف الضااأل

                                     
  .١٧٩، وكذلك األحكام السلطانية للماوردي ص٩٧األحكام السلطانية ص: انظر )١٥(
  .١/٣٤٣أخرجه اإلمام ماجه يف كتاب إقامة الصالة، باب يف فرض اجلمعة )١٦(
  .٣/٣٣،٣٤املغين البن قدامة  )١٧(



 ١٠

منهم من قال ال يصلي خلفه، وال تصح صالته يف : ناس، فهذا فيه وجهانلكثرية من ا
رفني يف السمع شيء واحد، وحس ؛ ألن احلبتصح، وهذا أقر:  والوجه الثاين..نفسه 

  .)١٨( "جنس اآلخر لتشابه املخرجني نأحدمها م
ه، أو أبداله نجزه ععمن ترك حرفاً من حروف الفاحتة ل: وجاء يف املغين ما نصه

حلناً  نرت الذي يدغم حرفاً يف حرف، أو يلحجيعل الراء غيناً، واأل يبغريه كاأللثغ الذ
إياك، أو يضم التاء من أنعمت، وال يقدر على  حييل املعىن كالذي يكسر الكاف من

إصالحه فهو كاألمي، ال يصح أن يأمت به قارئ، وجيوز لكل واحد منهم أن يؤم مثله؛ 
باآلخر كالذين ال حيسنان شيئاً، وإن كان يقدر على  واالئتمامألما أميان فجاز ألحدمها 

  .)١٩(أمت بهإصالح شيء من ذلك فلم يفعل مل تصح صالته، وال صالة من ي
قدامه ومن املقرر أن إمامة انون ال تصح؛ ألن صالته لنفسه باطلة، وقد ذكر ابن 

أنه كان جين تارة، ويفيق أخرى فصلى وراءه حال إفاقته صحت صالته، ويكره رمحه اهللا 
به لئال يكون قد احتلم حال جنونه، ومل يعلم ولئال يعرض الصالة لإلبطال يف  واالئتمام
  .حتمالألن األصل السالمة فال تفسد باالوجود اجلنون فيها، والصالة صحيحة؛أثنائها ل

املعلن لكفره كاليهودي والنصراين وحنومها لنقصه  وكذلك ال تصح إمامة الكافر
  .بالكفر

وإن صلى خلف مشرك أو امرأة أو خنثى مشكل أعاد : قال يف املغين 
  .)٢٠(الصالة

ن صالته لنفسه غري صحيحة لعدم صحة وال تصح إمامة الصيب الذي ال مييز أل
قال  rأن النيب  tنيته، أما الصيب املميز فإن إمامته صحيحة حلديث عمرو بن سلمة 

                                     
  .٢٣/٣٥٠جمموع الفتاوى: انظر )١٨(
    .تاح احللوعبد الف.عبد اهللا التركي، ود.د: بتحقيق ٣/٣١املغين )١٩(
  .٣/٣٢املغين  )٢٠(



 ١١

وليؤمكم أكثركم قرآناً فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآناً مين ملا كنت أتلقى من «: ألبيه
  . )٢١(»الركبان فقدموين بني أيديهم، وأنا ابن ست سنني أو سبع سنني

حلد بسن معني غري منضبط، فيتغري متييز كل صيب بنفسه؛ ألن من الصبيان من وا
  .مييز يف السبع، ومنهم من مييز بأقل منها ومنهم من ال مييز إال بأكثر، واهللا أعلم

أو جله،  كله يف حفظ القرآن الكرمي :العلمیة وتتلخص الصفات:أما القسم الثاني
وم القرآن، والسنة، والتفسري، والسرية وفقه وحفظ قدر طيب من السنة، واإلملام بعل

ومعرفة ما . اإلميان، وفقه األحكام، واإلطالع على التاريخ ومعرفة اللغة العربية وعلومها
ومعرفة شف شبهات الباطل ودحض مفترياته،يدور يف واقع األمة، وأبرز قضاياها، وك

وكية اليت تواجه شباب خطط األعداء، والتحديات املعاصرة الفكرية، والسياسية والسل
املسلمني، ذلك أن من شأن خطيب اجلمعة توجيه الناس، وتبصريهم بأمور دينهم 

اإلسالم يف حياة الناس، عقيدة وعبادة، وخلقاً وسلوكاً، وهذا حيتاج قيم ودنياهم، وغرس 
  .، وإال ضعف أداؤه هلذا العملالعلمية إىل ما أشرنا إليه من الصفات

وبعده عن الشهرة، واجلاه، وحب خالص هللا عزوجل،اإل:كذلك صفاتال ومن
وإصالح يف أقواله وأعماله، وقوة صلته باهللا تعاىل،  rالظهور، وال بد من متابعة النيب 

، وعفته، وغريته، وورعه وكرمه وحيائه وحسن تعامله، وتواضعه، وصربه سريرته، وصدقه
على  ، وأن يكون مشفقاًألنه قدوة، وأال خيالف قوله عملهوأال يسرف يف املباحات؛
الفقراء، وذا عطف على احملتاجني أن يكون م النصح والدعاء وإخوانه املسلمني، باذالً هل
إِنْ أُرِيد إِلَّا الْإِصلَاح ما استطَعت وما توفيقي إِلَّا بِاللَّه علَيه ( :مستذكراً دائماً قوله تعاىل

أُنِيب هإِلَيو كَّلْتو٢٢( )ت(. 

ذا وذلك بأن يكون قوي الشخصية، ثابت القلب،  :الصفات القیادیة:القسم الثالث
 ور، وله نظرة بعيدة، وتفكري حزم ورأي، وثقة باهللا تعاىل، وشجاعة يف غري

                                     
يف شروط صحة اإلمامة، غاية املرام يف شرح شروط : انظر. ٥/٩٥مبكة زمن الفتح rأخرجه البخاري يف املغازي باب مقام النيب  )٢١(

  .فما بعدها لشمس الدين حممد بن أمحد الرملي الشافعي ٤٠املأموم واإلمام ص
  ]٨٨:هود[سورة  )٢٢(



 ١٢

ونشاط دائب، وترتيب ألقواله وأفكاره، وأعماله، مستشعراً قول اهللا عميق،وعزمية قوية 
  .ذلكنسأل اهللا العظيم بفضله وكرمه أن مين علينا ب )٢٣( () :تعاىل

الفسق إما يف االعتقاد، وإما يف األعمال، واألول فساد العقيدة وهذا : إمامة الفاسق
هو املبتدع، والثاين فساد يف السلوك بارتكاب كبرية من كبائر الذنوب أو اإلصرار على 

  .صغرية من الصغائر كشرب الدخان، وحلق اللحية وحنو ذلك
فاسق من أي نوع من األنواع وقد اتفق العلماء على كراهة الصالة خلف ال

- اهللارمحه -والذي رجحه اإلمام ابن تيمية ولكن اختلفوا يف صحة الصالة خلفه،السابقة، 
الفاسق واملبتدع : "، وأن الصالة خلف أهل األهواء والبدع والفجور صحيحة، حيث قال

صالته يف نفسه صحيحة، فإذا صلى املأموم خلفه مل تبطل صالته، لكن إمنا كره الصالة 
ألن األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجب، ومن ذلك أن من أظهر بدعة أو خلفه 

إماماً للمسلمني؛ فإنه يستحق التعزير حىت يتوب، فإذا أمكن هجره حىت  كونفجورا ال ي
وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصالة خلفه وصلى خلفه غريه أثر  )٢٤("حسنايتوب كان 

فمثل هذا إذا ترك الصالة خلفه كان فيه ذنبه، منذلك حىت يتوب أو يعزل أو ينتهي 
مصلحة، ومل يفت املأموم مجعة وال مجاعة، وأما إذا كان ترك الصالة يفوت املأموم اجلمعة 

    .tواجلماعة فهنا ال يترك الصالة إال مبتدع خمالف للصحابة 
دامه رمحه قإمتاماً للفائدة أشري إىل هذه املسألة، وقد بسط اإلمام ابن : إمامة العاجز

وعجز عن القيام أن يستخلف، ،وبني أن املستحب لإلمام إذا مرض،)٢٥(الكالم فيها اهللا 
ألن الناس اختلفوا يف صحة إمامته، فيخرج من اخلالف؛ وألن صالة القائم أكمل 

اً جاز، ويصلون من فإن صلى م قاعد: مث قالكامل الصالة،فيستحب أن يكون اإلمام 
 tأربعة من الصحابة، مث ساق األدلة عليه، ومنها حديث عائشة  فعل ذلكورائه جلوساً،

                                     
  ]٣٩:األحزاب[سورة  )٢٣(
  ٢٣/٣٥٤جمموع الفتاوى )٢٤(
  ٦٤، ٣/٦٠املغين: انظر )٢٥(



 ١٣

م قياماً فأشار إليهم وصلى وراءه قويف بيته وهو شاك فصلى جالساً، rصلى النيب «:قال
  )٢٦(احلديث...  »فلما انصرف قال إمنا جعل اإلمام ليؤمت بهأن جيلسوا،

  :واجلامع املسجد مسئولية إمام:املبحث الرابع
  :مسجدلیة إمام المسئو - أوًال

من املعلوم أن إتقان العمل مطلب شرعي يف مجيع األعمال،فاهللا تعاىل حيب من 
قد بين اختيار –كما تقدم  -ألنه؛العبد إذا عمل عمالً أن يتقنه،وهو يف اإلمامة أعظم وأكد

  .اإلمام على األفضلية يف القراءة،ويف العلم،ويف الفضل والعمل الصاحل
معقباً على حديث يؤم القوم أقرؤهم  - اهللارمحه -يمية يقول اإلمام ابن ت  

بتقدمي األفضل بالعلم بالكتاب،مث بالسنة مث األسبق إىل العمل  rفأمر النيب :لكتاب اهللا
إتقان العمل أن يتقدم لإلمامة من ال  ليس من،وعلى هذا )٢٧(الصاحل،مث بفعل اهللا تعاىل

فرمبا يفسدها وهو ال جيد قراءة الفاحتة،أو سائر السور،أو جيهل أحكام الصالة،
وال خيفى أن حمل تقدمي األقرأ إمنا هو من : -اهللارمحه -يعلم،ولذلك يقول اإلمام ابن حجر 

حيث يكون عارفاً مبا يتعني معرفته من أحوال الصالة،فأما إذا كان جاهالً بذلك فال يقدم 
كانوا يعرفون معاين - rيقصد عصر النيب  -اتفاقاً،والسبب يف ذلك أن أهل ذلك العصر

قرآن،لكوم أهل اللسان،فاألقرأ منهم بل القارئ كان أفقه يف الدين من كثري من ال
  ).٢٨(الفقهاء الذين جاءوا بعدهم

هي الفقه ومعرفة :معىن السنة يف احلديث فيقول رمحه اهللاويبني اإلمام اخلطايب   
هالً فيها،وبينه من أمرها،فإن اإلمام إذا كان جا rأحكام الصالة،وما سنة رسول اهللا 

الصالة،ومبا يعرض فيها من سهو،ويقع من زيادة ونقصان أفسدها،فكان العامل ا والفقيه 
ة السنة وإن كانت مؤخرة فيها مقدماً على من مل جيمع علمها،ومل يعرف أحكامها،ومعرف

وكانت القراءة مبدوءاً بذكرها،فإن الفقيه العامل بالسنة إذا كان يقرأ من القرآن يف الذكر،
                                     

  .١/١٦٩أخرجه البخاري كتاب اآلذان باب إمنا جعل اإلمام ليؤمت به )٢٦(
 أكربهم سنا،واحلديث سبق خترجيه)السنن(وبفعل اهللا تعاىل)اهلجرة(،ويريد باألسبق إىل العلم الصاحل بنفسه٢٣/٣٥٧جمموع الفتاوي  )٢٧(

  ٢/١٧١فتح الباري ) ٥٥(



 ١٤

ه الصالة أحق باإلمامة من املاهر بالقراءة إذا كان متخلفاً عن درجته يف علم الفقه جيوز ب
لصحابة إذا اعتربت أحواهلم وجدت ومعرفة السنة،وإمنا قدم القارئ يف الذكر،ألن عامة ا

  ).٢٩(أفقههمو همقرأأ
سقت هذا ألبني عظم املسئولية،وإن كان قد تقرر عند أهل العلم جواز إمامة  وإمنا  

فضول مع وجود الفاضل،وتقدمي اإلمام الراتب،وأنه أوىل من غريه وإن كان غريه أعلم امل
وإمام املسجد الراتب،أوىل من غريه؛ألنه يف معىن صاحب البيت :وأفضل قال يف املغين

والسلطان،وقد روي عن ابن عمر أنه أتى أرضاً له وعندها مسجد يصلي فيه موىل البن 
صلي م فأىب وقال صاحب املسجد أحق؛وألنه داخل يف عمر فصلى معهم،فسألوه أن ي

  ).٣٠("من زار فال يؤمهم:"قوله
وقد اتفق العلماء على عظيم ثواب األئمة إذا أصابوا،وأدوا هذا العمل على الوجه 

،أما فساد صالة املأموم لفساد صالة اإلمام فهي مسألة الصحيح،ووقوع الوزر إذا أخلوا به
احلديث فيها وذكر األقوال يف  -اهللارمحه - اإلمام ابن تيمية  خمتلف فيها،وعندما فصل

املسألة رجح قوالً ثالثاً وعده أوسط األقوال وهو أن صالة املأموم منعقدة بصالة 
اإلمام،لكن إمنا يسريي النقص،فإذا كان اإلمام يعتقد طهارته فهو معذور يف 

ريمها وعليه وهذا قول مالك وأمحد وغ -اهللارمحه -اإلمامة،واملأموم معذور يف اإلمتام،قال 
  .واهللا أعلم)٣١(يترتل ما يؤثر عن الصحابة يف هذه املسألة

تكليف، واهللا ال  مرتبط بوسع اإلنسان وطاقته ألنه: القدر املشترك من املسئولية هوو
يكلف نفساً إال وسعها، فإن األئمة كما هو معلوم ليسوا على درجة واحدة من القدرات 

مغفلني تفاوت قدرام وتباين مواقعهم؛  ذلك أن  واملواهب حىت نوحد مسئولية اجلميع،

                                     
 ١/٣٩٢حاشية سنن أيب داود اخذا من معامل السنن للقحطاين ) ٥٦(

،وأما احلديث فتتمته وليؤمهم رجل منهم رواه أبو داود يف كتاب الصالة باب ٢/١٧٠فتح الباري :،وانظر أيضا٣/٤٣،٤٢ًاملغين  )٥٧(
 ٣/٤٣،واإلمام أمحد يف السنن ١/١٤٠إمامة الزائر 

  ٢٣/٣٧١جمموع الفتاوي ) ٥٨(



 ١٥

منهم اإلمام العامل، ومنهم طالب العامل، ومنهم دون ذلك، بل ال أبالغ إذا قلت بأن منهم 
مو هو يف عداد األميني الذين ال حيسنون قراءة الفاحتة، وإذا أحسنوا القراءة فإم ال 

من القيام باإلمامة على وجهها وجه ميكنهم ون كثرياً من أحكام الصالة على يعلم
  .الصحيح

ة ختتلف باختالف أحوال األئمة، وهذا ما سأفصل يفإن املسئول ،وبناء على ما تقدم
  .احلديث فيه فيما بعد

ولكن يوجد قدر مشترك من املسئولة يتحمله اجلميع مبختلف أحواهلم، وال يصح 
كن إمجال هذا القدر املشترك وميسئولة بغري عذر،ألي إمام أن يفرط يف هذا القدر من امل

  :يف األمور اآلتية
ليقوم به على  )٣٢(عطي عليه رزقاًاإلمام مكلف من قبل ويل األمر بعمل أُ - ١

النحو الذي طلب منه، إمامة الفروض، أو إمامة الفروض واجلمعة، أو إمامة اجلمعة فقط، 
الفروض، واملهم يف هذا أو إمامة االحتياط مىت ما احتيج إليه يف أي وقت، أو إمامة بعض 

كله أنه قد أسند إليه عمل، وأعطي عليه رزقاً معيناً، فهل يصح له أن يتساهل يف هذا 
العمل؟ إن تساهله يف أداء هذا العمل الذي قد اؤمتن عليه يعد إضاعة لألمانة وتفريطاً 

لتفريط وا يؤاخذ عليه، ورمبا يكون قدوة سيئة لبعض الناس يقتدون به يف إضاعة أعماهلم،
  .يف أمانام فيكون عليه وزر التفريط يف العمل، ووزر االقتداء به يف ذلك

وقاتاً كثرية، ورأينا من أولقد شاع يف الناس مقولة القائلني بأن إمامنا يتخلف عنا 
اقتدى بإمامة يف إضاعة العمل الذي أسند إليه؛ ذلك أن اإلمام قدوة، وله عند الناس مكانة 

يه دائماً يف أقواله وأفعاله، فإما نظرة حب وإعجاب فهو قدوة حسنة، جتعلهم ينظرون إل
  .وإما نظرة بغض وازدراء فهو قدوة سيئة لضعيف اإلميان وهو على من عداهم ثقيل حمتمل

كسب قلوب الناس، وجعلهم حيبون التردد على املساجد، وحيافظون على  - ٢
وضد ذلك مفسدة جيب دفعها،  اجلماعة مطلب عظيم ال خيفى على أحد مثراته الطيبة،

                                     
  الفرق بني األجر والرزق أن األجر يؤخذ من شخص بعينه على املسومة واملعارضة، أما   )٣٢(



 ١٦

اعي فري rم الذي إذا اخلص نيته، وفقه سنة نبيه حممد وقطع أسباا، وهذه مسئولية اإلما
أحوال املصلني حبيث ال يشق عليهم فيطيل م ويفتنهم وينفرهم، فإنه يكون بذلك حمبباً 

ى التجوز، عل rومؤثراً يف الناس ومرغبا هلم يف هذا الفضل العظيم، ولذا حث النيب 
واهللا يا : أن رجالً قال tوحذر يف موعظة قوية من التنفري، فقد جاء عن أيب مسعود 

فما : رسول اهللا إين ألتأخر عن صالة الغداء من أجل فالن مما يطيل بنا، قال أبو مسعود
إن منكم منفرين فأيكم «: يف موعظة أشد غضباً منه يومئذ، مث قال rرأيت رسول اهللا 

  .  )٣٣(»فليجوز فإن فيهم الضعيف والكبري وذا احلاجةصلى بالناس 
من هو على طريف نقيض، فنجد -أصلحهم اهللا-من بعض األئمة اليوموحنن جند 

، واملريض وذي احلاجة، فينفرهم، وينفر من يطيل م ويشق على الكبري، والضعيف
ال يتمكن معها غريهم فال يصلي وراءه إال القليل، وجند آخر يسارع يف الصالة إىل درجة 

  .املأموم من أداء الواجب
حمبة الناس إلمامهم مبنية على ثقتهم به، وعظم مكانته عندهم، ومن مثرات  - ٣

لتوجيهاته، وانشراح صدورهم ملا يقوله أو يريده  ذلك تأثري اإلمام يف املأمومني واستماعهم
ام صلون يثقون باإلميعد جزءاً مهماً من مسئولية اإلمام، فامل  - يف تقديري-منهم، وهذا 

وبعض األئمة إذا حصل كره من اجلماعة إلمامته ال يهتم الكفء، صاحب السرية احلميدة،
بذلك، وهذا وإن مل  يكن معترباً على كل حال إال أنه قد يكون الباعث على هذا الكره 

أو  يف احلديث، أو خبالً،أمراً وجيهاً، وليس ألمر دنيوي، كأن جيرب عليه اجلماعة كذباً 
، أو فحشاً يف القول، أو تعامالً  خلفاً يف الوعد، أو جوراً يف اخلصومة، أو سوء جوار

غش أو  مكر واحتيال، وحنو ذلك مما يقع أحياناً فيه بعض األئمة من جماراة أو   اًيبور
  .العصاة يف سلوكهم أو منازهلم أو عالقتهم

شأنه بنفسه فقد ثبت عن عبد وهنا تعظم املسئولية، وعلى اإلمام أن يعيد النظر يف 
من تقدم قوماً : ثالثة ال يقبل اهللا منهم صالة«: كان يقول rاهللا بن عمر أن رسول اهللا 

                                     
  . ٢/١٩٧فتح الباري: انظر. أخرجه البخاري يف كتاب اآلذان باب ختفيف اإلمام يف القيام وإمنا الركوع والسجود )٣٣(



 ١٧

ورجل  - يفوته الوقت أن والدبار أن يأيت بعد،أتى الصالة دباراً وهم له كارهون، ورجل
 يشبه أن يكون هذا الوعيد يف الرجل ليس:  -اهللارمحه - قال اخلطايب   )٣٤(»حمررهاعتبد 

من أهل اإلمامة فيتقحم فيها، ويتغلب عليها حىت يكره الناس إمامته، فأما إن كان 
وشكى رجل إىل علي بن أيب طالب ،مستحقاً  لإلمامة فاللوم على من كرهه دونه

t،إنك خلروط، يريد متعسف يف فعلك ومل : "وكان يصلي بقوم وهم له كارهون فقال
  )٣٥("يزده على ذلك

اس إمامته ألسباب وجيهة وهو غري مكترث بذلك مع ما بذل له من رأينا من كره الن وقد
، ورمبا هجر املصلون حىت هلمالنصح إال أنه أصر وعاند فمقته الناس، ورمبا صار فتنة 

ويف هذا من املفاسد ما اليصلح إغفاله ،  وصالح الصالة يف مسجدهريالذين فيهم خ
؛ ألنه إما أن يصحح  مثل هذا احلالوجتاهله، ولو قدر املسئولية حق قدرها ملا وقع يف
العمل إىل من هو  ترك، وإما يوتعاملهوضعه سواء يف أدائه هلذا العمل، أو يف سلوكه 

  .أفضل منه وأوىل به
     :مسئولیة إمام الجامع -ثانیًا

 .مسئوليته جتاه املصلني، ودوره التعليمي والتربوي واالجتماعي

  :حد ثالثة أمورال خيلو األمر يف أئمة اجلوامع من أ
  .أن يكون اإلمام من طالب العلم املتخصصني يف علوم الشريعة: األول
  .أن يكون اإلمام من املهتمني بطلب العلم، وليس متخصصاً: الثاين
  .بطلب العلم ماًتهأال يكون متخصصاً وال م: الثالث

وحتمل املسئولة إذا  م ذه األمانة،افال شك أما من القادرين على القي: فأما األول والثاين
خلصت النية، وعظمت اهلمة؛ ألن حتمل هذه الرسالة، وأداءها على الوجه املطلوب 
مطلب عظيم يتوقف حصوله على مهة عالية، ونية حسنة، فمن فقدمها تعذر عليه الوصول 

  .كثريالشيء الإليه، وفاته من خري 

                                     
  .١/٣٩٨ر السننرواه أبو داود يف كتاب الصالة باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون انظ )٣٤(
  . ٣/٧١، وراجع املغين البن قدامه١/٣٩٨حاشية سنن أيب داود من معامل السنن للخطايب )٣٥(



 ١٨

علم واإلميان، يقول ال: وبنظرة سريعة جند يف هذين الصنفني أمرين عظيمني ومها
يف شأما؛ أفضل ما اكتسبه النفوس، وحصلته القلوب ونال به العبد  رمحه اهللابن القيم 

وقَالَ ( :واإلميان، وهلذا قرن بينهما سبحانه يف قولهالرفعة يف الدنيا واآلخرة هو العلم 
  )ميانَ لَقَد لَبِثْتم في كتابِ اللَّه إِلَى يومِ الْبعث فَهذَا يوم الْبعثالَّذين أُوتوا الْعلْم والْإِ

)٣٦(.   
اآلية،  )٣٧( )يرفَعِ اللَّه الَّذين آمنوا منكُم والَّذين أُوتوا الْعلْم درجات( :وقوله

  .أهـ)٣٨(وهؤالء هم خالصة الوجود ولبه، واملؤهلون للمراتب العالية
  .وهؤالء أئمة أكفاء، حيقق اهللا على أيديهم خرياً كثرياً

هذا ال يستطيع وهو أال يكون متخصصاً،وال مهتماً بطلب العلم،و: أما الصنف الثالث
ألن فاقد الشيء ال يعطيه، وهو حباجة إىل نظرة طلوب؛القيام بالعمل على الوجه امل

، أو إسناد األمر املأمولفاحصة، ومتابعة مستمرة، يتم من خالهلا النهوض به إىل مستوى 
  .إىل من هو أهل له إذا بقي على حاله، إذ ال ينبغي أن يوسد األمر إىل غري أهله

ة جتاه املصلني ذات جوانب ومسئولية  إمام اجلامع سواء كان يف املدينة أو القري
التعليمي، والتربوي، واالجتماعي، وهذه اجلوانب الثالثة  هعديدة، وهي حبسب دور

مأخوذة من طبيعة رسالة املسجد الذي يستمد مكانته الربانية من كونه مضافاً إىل اهللا 
وهو أشرف البقاع وأحبها إىل اهللا  )وأَنَّ الْمساجِد للَّه فَلَا تدعوا مع اللَّه أَحدا( :تعاىل

في بيوت أَذنَ ( :الصالة، ويؤتى الزكاة، قال تعاىلاسم اهللا، ويسبح له، وتقام  ففيه يذكر
رِجالٌ لَا تلْهِيهِم ) ٣٦(اللَّه أَنْ ترفَع ويذْكَر فيها اسمه يسبح لَه فيها بِالْغدو والْآصالِ 

إِيتو لَاةإِقَامِ الصو كْرِ اللَّهذ نع عيلَا بةٌ وارجت يهف قَلَّبتا تموافُونَ يخي كَاةاِء الز
ارصالْأَبو ٣٩( )الْقُلُوب( 

   

                                     
  ]٣٠:الروم[سورة  )٣٦(
  ]١١:اادلة[سورة  )٣٧(
  ١٠٣الفوائد )٣٨(
  ]٣٦:التوبة[سورة  )٣٩(



 ١٩

دما وصل قبل أن يستقر به املقام عن rبه النيب  وملا كان املسجد ذه املكانة بدأ
إىل حي بين عمرو بن عوف يف قباء حيث بدأ ببناء قباء، وهو أول مسجد بىن يف املدينة، 

مث ملا واصل . )٤٠( -اهللارمحه - لعموم الناس، كما ذكر اإلمام ابن كثري  وأول مسجد بىن
كان أول ما قام به ختصيص أرض لبناء ) املسماة آنذاك بيثرب(سريه إىل قلب املدينة 
ساس األول لبناء الدولة املسلمة حيث األ املسجدنائه، وقد كان مسجده مث الشروع يف ب
الثاين منها هو املؤاخاة بني األنصار واملهاجرين، والثالث هو تلك : قامت على ثالثة أسس

على املسلمني  rاملعاهدة التارخيية اليت كانت نتيجتها أن تكون القيادة للرسول 
إن الكاتب مهما حتدث عن مكانة املسجد،  :عبد اهللا قادري، يقول واملشركني واليهود

ومهما أورد من النصوص يف ذلك،  فإن وظائف املسجد أكثر إظهاراً ملكانته يف اإلسالم، 
فعلى مسائه ترتفع الدعوة إىل اإلميان والعمل الصاحل، ويف صحبته يؤخذ اإلميان، ويؤدي 

وفيه يدعى إىل اجلهاد يف سبيل م اإلميان والعمل الصاحل، العمل الصاحل، ومن على منربه يعلّ
  .)٤١(اهللا، وفيه تنظم كتائب اجلهاد يف سبيل اهللا، ومنه تنطلق جحافل اإلميان 

مما سبق تتضح مكانة املسجد يف اإلسالم، وأنه جامعة عظيمة ينطلق منها املد 
وأن رسالته تعليمية، وتربوية، بنوره وعدله، وأنه احملضن األول، اإلسالمي ليعم الدنيا

واجتماعية، وهذه اجلوانب الثالثة ال ميكن أن تقوم بدون قائم عليها،فهل املسجد املبين 
من الطوب أو احلجارة، واملشيد أحياناً على أحسن بناء هو الذي يتوىل مهمة التعليم، 

  والتربية، وغريها؟
قتها، وبدت منائرها ما ثلة إننا نرى أحياناً مساجد قد شيد بناؤها، واتسعت أرو

للعيان من مسافات بعيدة، ولكننا ال نرى أي جانب من اجلوانب السابقة قد حظي فيها 
بالعناية واالهتمام، ونرى أحياناً مساجد بنيت بناء عادياً ليس فيه أدىن كلفة، لكنه قد 

  .خترج منها رجال أفاضل، وحظيت تلك اجلوانب، بأمهية كربى وعناية فائقة

                                     
  ٣/٢٠٩البداية والنهاية )٤٠(
  ٦٧دور املسجد يف التربية  )٤١(



 ٢٠

ك أن املساجد برجاهلا القائمني عليها من مسئولني، وأئمة، ومن هنا فإن وذل
القيام ا وحده، بل  - وهذا هو الغالب–مسئولية إمام اجلامع كبرية جداً، وقد ال يستطيع 

ال بد له من معاونني، إذن فمهمته تعليمية، وتربوية، واجتماعية، ومن الضروري أن يرسم 
املسئولة يف منطقته، ويضع برنامج هذا اجلامع املتعدد اجلوانب، املنهج بالتنسيق مع اجلهة 

وينفذ ما يستطيع بنفسه، مث يكون حلقة وصل فيما يعجز بنفسه بني اجلامع وأهل القدرة 
  .واملسئولية لينفذ رسالته ويؤدي وظيفة املسجد املتكاملة
  :وأما اجلانب التعليمي والتربوي فنجعله يف األمور اآلتية

ة الدروس العامة، اليت من شأا تفقيه املسلمني، وتعليهم حقائق دينهم من إقام - أ  
ة من اخلرافات، وسالمة يد، مع العناية بسالمة العقrكتاب اهللا تعاىل، وسنة رسول اهللا 

  .العبادة من البدع وسالمة األخالق واآلداب من الغلو والتفريط
فكر منحرف، أو حل مشكلة إقامة الندوات، واحملاضرات ملواجهة شبهة، أو  -ب

اجتماعية ينتدب هلا املتخصصون، أو التركيز على اجلوانب تتعلق مبناسبة معينة، أو 
احلديث يف موضوع من شأنه تثبيت معىن اإلخوة اإلسالمية، ومقاومة العصبيات العنصرية 

  .املفرقة لألمة الواحدة
يز فيها على كتب إنشاء مكتبة تضم جمموعة من الكتب املنوعة، مع الترك -ج   

السلف املعتمدة، وحتديد أوقات املطالعة فيها، وإسناد اإلشراف عليها إىل شخص له خربة 
بالكتب، وثقافة واسعة، وبعد نظره حىت ال تكون املكتبة وسيلة لنشر الكتاب الذي قد 
امتأل باملفاهيم املغلوطة، أو موضوعات اإلثارة، أو قضايا اخلالف اليت ال تفيد ويكون 

  .اإلشراف واملسئولية على إمام املسجد
باملنطقة  فتح حلقات حتفيظ القرآن بالتنسيق مع مجاعة حتفيظ القرآن الكرمي - د

املسجد اإلشراف واملتابعة كما هو حاصل يف بعض اجلوامع - مجاعة-ويتوىل اإلمام، وأسرة
  .حلي أو القريةاليت وقفت بإمام نشيط، وله اهتمامات وعناية بكتاب اهللا عزوجل وبأبناء ا



 ٢١

يقوم اإلمام املتخصص القادر بالتنسيق مع اجلهة املعنية بفتح حلقات لتعليم  -ز
الراغبني سواء كانت هذه الدروس التخصصية يف فروع متعددة أو يف جمال معني حيدده 
هو، كأن يركز على دروس العقيدة ألن له بذلك اهتماماً أكثر من غريه أو على جانب 

ري، أو احلديث، أو السرية، وأما الذي ال يستطيع القيام بالدروس العامة أو الفقه، أو التفس
 معهم يرتبحيث التخصصية، فإن عليه التنسيق مع اجلهة املسئولة كاملندوبيات الدعوية 

درساً يكن يف األسبوع لعامل من العلماء أو يف األسبوعني، خاصة إذا مل يكن يف املنطقة 
يل مجيع املساجد اجلوامع إىل دروس مستمرة ومتنوعة، ألن شيء من هذا، وال نقصد حتو

أو  قصد اختيار مسجد من املساجدنهذا ال يأيت، وقد يزيد على احلاجة فيمل الناس، وإمنا 
هذا يف الدروس الثابتة أمام إقامة حماضرة أو ندوة ا،الدروس فيه لتكون، جامع من اجلوامع

جة، وهذا ممكن وسهل جداً خاصة وأن اهللا قد يدعى فيها العلماء فإن املساجد كلها حبا
من على هذه البالد يف هذا الزمن بكثرة الدعاة وطالب العلم الغيورين الذين لديهم 

  .االستعداد للقيام باحملاضرات، والندوات، والدروس، يف خمتلف اجلهات
  :وأما اجلانب االجتماعي، فنعين به األمور اآلتية

تقع بني اثنني من مجاعة املسجد، والصلح بينهما، التماس احلل ملشكلة  -األول
  .وقطع أسباب اخلصومة واخلالف

تلمس أحوال الفقراء واملساكني احملتاجني إىل دعم ومساعدة، ومجع املال  -الثاين
الذي يعنيهم على اخلروج من املأزق الذي يقعون فيه، وذلك عن طريق املكاتب التعاونية، 

  .معية مراكز األحياءأو مراكز األحياء التابعة جل
عقد لقاءات من خالل زيارات دورية واليت يتم فيها التعارف والتآلف،  -الثالث   

والدعوة إىل مناسبة تقام جيتمع فيها مجاعة املسجد، واستغالل ،وإزالة ما يف النفوس
  . املواسم، مثل رمضان، واألعياد ليتم فيها الزيارة، وحيصل ا التواصل واحملبة واإلخاء
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ويف كل هذه األمور يقع جزء كبري من املسئولية على إمام املسجد فهو القدوة واحملرك 
للجماعة إذا حرص على ذلك،وال خيفى ما هلذا من الفوائد العظيمة، وهو يف كل عمل 

  .       يقوم به حيتاج إىل أبرز اجلماعة ليعاونوه فيما يقوم به
  :مراعاة ما يليفإن عليهم حنو اخلطب  وأما اخلطباء الكرام

 -اهللارمحه - يف اخلطبة جاء يف زاد املعاد لإلمام ابن القيم  rالتزام هدي النيب  - أ
وكان إذا خطب امحرت عيناه، وعال صوته واشتد غضبه « : يف خطبته rفصل يف هديه 

» بعثت أنا والساعة كهاتني«ويقول » صبحكم ومساكم«: حىت كأنه منذر جيش يقول
أما بعد فإن خري احلديث كتاب اهللا، وخري «وسطى، ويقول ويقرن بني أصبعيه السبابة وال

وكان ال خيطب خطبة ،)٤٢(»اهلدي هدي حممد وشر األمور حمدثتها، وكل بدعة ضاللة
  .إال افتتحها حبمد هللا

ادع إِلَى سبِيلِ ( :هذا قول اهللا تعاىليف ه ائدر،التزام احلكمة واملوعظة احلسنة -ب
 نبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر نسأَح يي هبِالَّت ملْهادجو ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح كبر

يندتهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلس نلَّ عوالرفق سبيل : "ولذلك يقول اإلمام ابن تيمية)٤٣( )ض
ليكن أمرك باملعروف باملعروف، ويك عن : األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وهلذا قيل

  .)٤٤("املنكر غري املنكر
شهر بالعصاة،أو جيرح يغري أنه  ليس من احلكمة أن يقف اخلطيب على املنرب ل

 rمسائهم،ويعلن يف الناس أن فالناً فعل كذا أو كذا فهذا خمالف هلدي املصطفى الناس بأ
  .الذي مل يعرف أنه كان يشهر وجيرح،بل كان كثرياً ما يقول ما بال أقوام يفعلون كذا

يذكر عن السلف أم كانوا إذا أرادوا نصيحة  - اهللارمحه - واإلمام ابن رجب 
ا بينه وبينه فهي نصيحة ومن وعظه أحد وعظوه سراً حىت قال بعضهم؛من وعظ أخاه فيم

  .على رءوس الناس فإمنا وخبه

                                     
  )٨٦٧(ح ٢/٥٩٢معة، باب ختفيف الصالة واخلطبةاحلديث رواه مسلم يف اجل )٤٢(
  ١٢/سورة النحل )٤٣(
  ١٧رسالة األمر باملعروف والنهي عن املنكر )٤٤(
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وال خيفى ما يؤدي إليه التجريح والتشهري من نفرة عن احلق وإصرار على   
بل رمبا حصل العكس كثرية ال يتحقق معها مراد الناصح،الباطل،وشقاق وفرقة،ومفاسد 

مر سوءاً،كما ملسنا يف املبالغة وهو الدعاية لصاحب املنكر،فيتأثر ضعاف النفوس،ويزداد األ
من التحذير عن بعض املنكرات اليت أخذ الناس يتساءلون عنها،وأخذ السفهاء يتعرفون 

  .عليها،وعلى أماكنها،وأنواعها ورمبا وقعوا فيها بعد ذلك
ومن مقتضيات احلكمة أن يبتعد اخلطيب عن إثارة اخلالف،ألن اخلطيب   

املتخاصمني من الكلمات اجلميلة اليت يرسلها فتهدي الناجح جيمع وال يفرق،ويصلح بني 
  .ثائرة الثائرين،وجتمع بني املختلفني

مراعاة أحوال املخاطبني،واختالف مداركهم وبيئام،إن مراعاة أحوال  -ج
املخاطبني أمر مهم ال يصح إغفاله،ومن لوازم اختيار املوضوع املناسب،والوقت املناسب 

طب،واحلديث معهم على قدر عقوهلم حىت ال يكون فتنة وعرضه  بأسلوب يفهمه املخا
ما أنت حمدثاً قوماً ال تبلغه عقوهلم إال :"هلم فقد صح عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قوله

حدثوا الناس مبا يعرفون،أحتبون :"قوله tوصح عن اإلمام علي )٤٥("كان لبعضهم فتنة
  )٤٦("أن يكذب اهللا ورسوله

عبد مبعيار عقله،وزن  لكل لْك"قول الغزايلوجاء يف إحياء علوم الدين   
  )٤٧("مبيزان فهمه حىت تسلم منه،وإال وقع اإلنكار لتفاوت املعيار

ومن مقتضيات مراعاة أحوال السامعني أن يدرك اخلطيب الفرق بني املدينة،وجممع 
 القرية،فلكل منهما ما مييزه،ولكل منهما مشاكله اخلاصة به،وإن كان حيصل أحياناً اتفاق

يف بعض املشكالت إال أن كال من اتمعني له مييزه،فإذا كانت مشكلة الترف ظاهرة يف 
املدينة فإا ليست كذلك يف القرية،وإذا كانت القطيعة واخلصومة ظاهرة يف القرى فإا 

                                     
 ١/٢٢٦فتح الباري:انظر )٤٦(

 ١/٢٢٥فتح الباري:انظر) ٤٧(

 ١/٥٧إحياء علوم الدين:انظر )٤٨(
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كثر اإلغراءات واإلعالنات كان الربا متفشياً يف املدن حيث تليست كذلك يف املدينة،وإذا 
وحنوها فإا ليست كذلك يف كثري من القرى اليت رمبا مل يسمع سكاا عن عن األسهم 

  .الشركات واألسهم،بل يعيش بعضهم عيش الكفاف
أن يعتمد اخلطيب على مصادر املعرفة اإلسالمية املوثقة وأن يترفع عن  - د

ات األحاديث الضعيفة واملوضوعة،واإلسرائيليات املدسوسة واحلكايات  املكذوبة،واملبالغ
املذمومة،وكل ماال يسنده نقل صحيح أو عقل صريح،وأن تكون لغته هي 

د حالفصحى،ويبتعد عن العامية،والتكلف يف اإللقاء،وأن يعد اخلطبة إعداداً جيداُ،ويو
موضوعها،ويرتب األفكار اليت يطرحها بعيداً عن االرجتال الذي يبدأ صاحبه احلديث يف 

اخلطبة،وقد استعرض عدة قضايا أو جمموعة من  قضية معينة،أو مشكلة حمددة،مث خيتم
  .املشكالت دون أن حيرر قضية،أو حيل مشكلة مما يسبب امللل للسامعني ويضعف الثقة به

ا دربة ومران ذأما إذا أعد اخلطبة إعداداً جيداً،وحفظ عناصرها،وكان   
  .الًعلى اإللقاء بدون الكتابة فإنه ال بأس بذلك،وال يعد هذا يف تقديري ارجتا

ومن لوازم إعداد اخلطبة أن يكون هو الكاتب هلا،فال تفرض عليه خطبة   
معينة يرددها ترديداُ ال روح فيها،وقد تكون اخلطبة املوجهة غري مناسبة للسامعني،وال 

لقى فيهموائمة للوقت الذي ت.  
 ترتيب األوىل،وتقدمي األهم من املوضوعات على املهم،تقدير األهم على املهم -ز

التقدمي،أو  رتيب األول من املوضوعات يعين وضع الشيء يف موضعه فال يؤخر ما حقهوت
وال يعظم األمر الصغري أو العكس،وإن كانت أمور هذا الدين كلها يقدم ما حقه التأخري،

مهمة،فإذا كان اخلطيب يف قرية أو مناطق نائية فليس من الفقه أن يؤخر احلديث عن 
م،مث يبدأ باحلديث،يف فروع املسائل،وليس من الفقه أن أصول العقيدة،وشعائر اإلسال

يتحدث معهم يف النوافل قبل احلديث عن الفرائض،ولكن الفقه يقتضي أن يبدأ بالفرض 
قبل الناقلة،والواجب العيين قبل الكفائي وحيذر مما ضرره أكرب قبل التحذير مما ضرره 

  .أخف
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حني بعثه إىل اليمن هذه القاعدة  tمعاذ بن جبل  rوقد علم النيب   
إنك ستأيت قوماً أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعهم إىل أن يشهدوا أن ال إله إال :((فقال

اهللا،وأن حممداً رسول اهللا،فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخربهم أن اهللا قد فرض عليهم 
مخس صلوات يف كل يوم وليلة،فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخربهم أن اهللا قد فرض 

ة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم،فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك عليهم صدق
  )٤٨( ))وكرائم أمواهلم،واتق دعوة املظلوم فإنه ليس بينها وبني اهللا حجاب

وأما قول اخلطايب أن ذكر الصدقة أخر عن :"- رمحه اهللا- يقول ابن حجر  
ة فهو ذكر الصالة وألا إمنا جتب على قوم دون قوم،وأا ال تكرر تكرار الصال

حسن،ومتامه أن يقال بدأً باألهم فاألهم وذلك من التلطف يف اخلطاب،ألنه لو طالبهم 
  )٤٩("باجلميع يف أول أمره مل يأمن من النفرة

أن تكون املصلحة يف أمره باملعروف ويه عن املنكر راجحة،يقول اإلمام  - هـ
ظم الواجبات وإذا كان األمر باملعروف والنهي عن املنكر من أع:" -اهللارمحه -ابن تيمية

أو املستحبات البد أن تكون املصلحة فيها راجحة على املفسدة،إذ ذا بعثت 
  .)٥٠("الرسل،وأنزلت الكتب

وقد ضرب مثاالً رائعاً يف قضية املوازنة بني املصلحة واملفسدة وهو أن النيب   
r مث  ترك عبد اهللا بن أيب بن سلول،وأمثاله من أئمة النفاق والفجور ملا هم من أعوان
فإزالة املنكر بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك بغضب قومه :قال

يقتل أصحابه،وهلذا ملا خطب يف قضية  rومحيتهم،وبنفور الناس إذا مسعوا أن رسول اهللا 

                                     
  ١/٥٠ب الدعاء إىل الشهادتني،ومسلم يف اإلميان با٣/٣٠٧رواه البخاري يف الزكاة باب وجوب الزكاة )٤٩(

 ٣/٣٥٩فتح الباري) ٥٠(

  ١٧صاألمر باملعروف والنهي عن املنكر،رسالة :ابن تيمية انظر) ٥١(
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اإلفك مبا خطبهم به،واعتذر عنه،وقال له سعد بن معاذ قوله الذي أحسن فيه محى له بن 
  ).٥١(وتعصب لكل منهم قبيلته حىت كادت تكون فتنة - ه وصدقهمع حسن إميان- عبادة

بني احلسنات والسيئات  واالختالطأن التعارض :رمحه اهللا تعاىل وقد بني  
من أسباب االختالف العريض بني املسلمني،فقوم ينظرون إىل احلسنات فريجحون 

ها وإن حتصيلها وإن تضمنت سيئات عظيمة،وقوم ينظرون إىل السيئات فريجحون ترك
تضمن ترك حسنات عظيمة،واملتوسطون من يقارنون بني مقدار املصلحة،ومقدار 
املفسدة،فينفذون ما غلب خريه وإن تضمن شراً،ويدعون ما غلب شره وإن تضمن 
تفويت خري قليل،وإذا التبس األمر عليهم وقفوا حىت يتبني دون أن يلوموا غريهم يف هذه 

  ).٥٢(يها أنظار النظاراملواطن االجتهادية اليت ختتلف ف
وقد رأيت ضرورة التذكري ذا ألننا نلحظ أنه عند إغفاهلا،أو اخلطأ يف   

ة،أو عند حجورتقدير املوازنة بني املصلحة واملفسدة أو بني املصلحة الراجحة واملصلحة امل
دفع أكرب املفسدتني بارتكاب أخفها حيصل من جراء ذلك جدل ونزاع شديد،واختالف 

فرقة واملخالفة ويوقع الناس يف احلرية واالضطراب،وال خيفى ما يف هذا من يصل إىل ال
  .املفاسد

حلظ الندم أ دفعني مع العاطفة عن جدوى كالمهم،بعض املن وعند سؤال  
ألنه يرى ما ترتب عليه من املفسدة اليت كان باإلمكان دفعها ولو ؛عند املنصف منهم

  .لى جلب املصلحةفاتت بعض املصاحل،فإن درء املفسدة مقدم ع
نزول البالء حني تتزاحم عند وهذه القاعدة كثرياً ما حنتاجها يف أوقات الفنت،و

املفاسد وختتلط األمور على الناس،ويفيت الراسخون من أهل العلم بارتكاب أخف 
الضررين،ودفع املفسدة العاجلة واهللا نسأل أن يقينا شر الفنت ما ظهر منها وما بطن واهللا 

  .أعلم

                                     
 ٢٢صاألمر باملعروف والنهي عن املنكر، )٥٢(

  ٢/٢١٦ واالستقامة،٢٠/٥٠،٧٥،٥٨جمموع الفتاوي  )٥٣(
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  :مسئولیة اإلمام العالم-ًاثالث
من املسئولية اليت يشعر ا كل إمام لبيب  إن ما أشرت إليه سابقاً هو قدر مشترك

وحيس كل عاقل فطن، فيويل العمل اهتماماً وعناية، وحيرص على أداء هذا الواجب، 
  .والقيام ذه األمانة مستعيناً باهللا، حمتسباً راغباً يف ثوابه ونيل مرضاته

يرتبط بذات الشخص، ومركزه يف الناس،  يلزم بعض األئمة دون بعض فإنه أما ما
وباتمع احمليط به الذي حيمل بعض أفراده قدراً من العلم، والثقافة واملراكز املرموقة يف 

  .اتمع
فاإلمام العامل الذي يشار إليه بالبنان، ويؤخذ عنه العلم والفتوى ويقصد مسجده 

فيهم طالب العلم، واملثقفون، وذوو املكانة، وغريهم، يتحمل من  امب مجع كبري من الناس
املسئولية  قدراً أعظم ممن ليس كذلك ؛ وهلذا ملا قيل لعبد امللك بن مروان رمحه اهللا عجل 

،ذلك ألنه )٥٣( وكيف ال وأنا أعرض عقلي على الناس يف كل مجعة :بك الشيب قال
على شاكلته ليس حمصوراً يف إمامة الناس يف علم عظم املسئولية، وأن دور اإلمام الذي 

الصالة، وإمنا هو دور املعلم، واملريب، واملفيت، واملصلح، واحملذر من املنكر قبل أن يقع، 
والداعي إلزالته إذا وقع، والعامل على حل املشكالت اليت تورث اخلصومات واملتلمس 

يعيش  وباجلملةنكوبني واملصابني، ألحوال الفقراء واملساكني، وتوجيه النداءات ملساعدة امل
وتلك واهللا مهمة عظيمة ال يدركها إال العظماء، من العلماء العاملني ، آمال األمة وآالمها

كالشمس للدنيا،  إلخوامالذين هم مبعث خري، ومصابيح هداية، وأدلة طريق فهم 
  .تعاىلوالعافية للبدن كما قال اإلمام أمحد يف اإلمام الشافعي رمحهما اهللا 

إِنما يخشى ( األنبياء وهم دعاة إىل اهللاومن  املعلوم أن العلماء ورثة            
وأهل الشفقة والنصح لعامة املسلمني وألئمتهم، وهم أهل  )٥٤( )اللَّه من عباده الْعلَماُء

التجرد من حظوظ النفس وشهواا، تكشف حججهم الساطعة شبهات الباطل فتدمغه 
  .فيضعون األمور يف مواضعها والظلم عند العدوانفإذا هو زاهق، وتلهج ألسنتهم بالصدق 

                                     
  . ٣/٧١راجع املغين البن قدامه، و١/٣٩٨حاشية سنن أيب داود من معامل السنن للخطايب )٥٣(    
 سورة   )٣١(



 ٢٨

من نعم اهللا  فإذا أنعم اهللا على األمة بتويل علمائها إلمامة املساجد فتلك
 اليت تعد بإذن اهللا تعاىل من أهم وسائل النجاة من عقوبة اهللا وغضبه، وحنن نرىالعظيمة،

ن ناصحون ومنها املسجد توىل اإلمامة فيها علماء خملصوبفضل اهللا تعاىل أن املساجد ي
ونلمس أثر حرسها اهللا،احلرام واملسجد النبوي الشريف، وجوامع أخرى يف مدن اململكة،
وغريها من اجلوامع اليت  هؤالء األئمة وحب الناس هلم، وإقباهلم على احلرمني الشريفني

خذوا حظيت باألئمة األكفاء، ألن الناس يطمئنون لإلمام العامل، وجيلسون بني يديه ليأ
  .عنه، وينهلوا من علمه، ويسترشدوا حبكمته ورأيه

وإذا كانت رسالة العامل يف األصل عظيمة فإا تزداد حني يتوىل اإلمامة، وإمامته 
يف خمتلف علوم  تشمل تعليمه للناسليست قاصرة على القيام باخلطب واملواعظ، وإمنا 

م الغاية أو الوسيلة اليت حيتاجها الشريعة يف فقه اإلميان، وفقه األحكام، وغريها من علو
  .الناس مبختلف فئام

واإلمام العامل يتوىل الفتوى، وجييب على أسئلة الناس ويعاجل مشكالم بأسلوب 
كان مسجده  rعلمي رصني، ووعظي مؤثر، والعامل حني يقوم ذا يستذكر هدي النيب 

عنهم يتحلقون حوله ليسمعوا مقراً لتعليم الناس قوالً وعمالً، وكان أصحابه رضي اهللا 
حديثه، بل كان عليه الصالة والسالم يعلم الناس من على املنرب ففي صحيح مسلم عن 

قام عليه فكرب وكرب  rولقد رأيت رسول اهللا «: سهل بن سعد رضي اهللا عنه أنه قال
ىت حىت سجد يف أصل املنرب، مث عاد ح القهقرىالناس وراءه وهو على املنرب، مث رفع فرتل 

الناس إمنا صنعت هذا لتأمتوا أيها : فرغ من آخر صالته، مث أقبل على الناس فقال
جيلس ألصحابه يف املسجد فيسألونه وجييبهم، ومل  rوكان  )٥٥(»ولتعلموا صاليتيب،

يكن األمر مقصوراً على التعليم والفتوى، ولكن كان مسجده مكاناً للصلح بني 

                                     
  .١/٣٨٧رواه مسلم يف كتاب باب جواز اخلطوة واخلطوتني يف الصالة )٥٥(



 ٢٩

 ساعدةلفصل يف القضايا، ولقضاء حوائج الناس وماملتخاصمني، ولتطبيق حدود اهللا، ول
  . )٥٦(الفقراء وإطعامهم

وعندما يقوم العامل اإلمام برسالته، ويؤدي دوره القيادي يف اتمع، وفق هدي 
جند أثر ذلك واضحاً يف الناس، إذ املساجد جامعات عظمى يتخرج فيها  rاملصطفى 

ريون يف الناس سرياً حسناً، وينهجون جاً العلماء العاملون، والرجال الصاحلون، الذي يس
عظيماً؛ ألن تعليم املساجد خيتلف عن تعليم املدارس،  ولقد أجاد مساحة اإلمام العالمة 

حينما فرق بني تعليم د الذين خترجوا من املساجد،وهو أح - اهللارمحه - عبد اهللا بن محيد 
  : املسجد وتعليم املدارس من وجوه فقال

 املسجد يكتنفه جو عبادي، يشعر املعلم فيه واملتعلم، أن التعليم يف: األول فرقال
والسامع أم يف بيت من بيوت اهللا فيكونوا أقرب إىل اإلخالص، والتجرد، والنية احلسنة، 

التفقه يف الدين، وأداء ال يقصدون يف الغالب من التعليم إال وجه اهللا، وأهدافهم هي 
ون من وراء ذلك اجلهاد يف سبيله، ال يرجوالدعوة إىل اهللا، وح،يعلى وجهه الصح لمعال

وال منصباً ولذلك جتد غزارة العلم وحفظه، وإتقانه عند كثري من علماء  مغنماً وال جاهاً
ال يصلون إىل  -يف الغالب-   مقصرية، خبالف طالب املدارس فإ. املسجد يف أوقات

خرجت املدارس، الواقع التارخيي يشهد بذلك، فهل ومرتبة علماء املساجد يف ذلك، 
  واملعاهد؛ واجلامعات كاألئمة واحملدثني والفقهاء والنحويني ومن شأم؟

أن التعليم يف املساجد أمشل حيث يدخل املسجد من شاء من  -الفرق الثاين 
تمعني، فيستفيد سالعلماء املؤهلني ليعلم الناس، كما أنه يدخله من شاء من املتعلمني أو امل

العامل، واملتعلم، واملستمع على حسب ما عنده من االستعداد يف املسجد مجع غفري، 
والوقت خبالف املدارس فال يدخلها إال عدد حمدود من املعلمني واملتعلمني، وال يؤذن ملن 

  .يريد أن يتفقه يف الدين بالتردد عليها

                                     
  .وغريها١١٢، ١/١٢١صحيح البخاري: انظر )٥٦(



 ٣٠

ولذلك اضطرت الدول يف العصر احلديث إىل إجياد مدارس حملو األمية، وهي 
اس كاملساجد، فاملساجد جامعات شعبية نرس األخرى، ال تفي حباجة الشبيهة باملدا

  .صاحلة للمتعلمني على مجيع املستويات
أن علماء املساجد وطالا أقرب إىل عامة الشعوب من طالب - : الفرق الثالث

ستفيدون يو هاملدارس واجلامعات، حيث جتد عامة الناي يقبلون إىل عامل املسجد وطالب
والدعوة أكثر من  مناس يف التعليلهتمون بعامة ايد عامل املسجد وطالبه هم، كما جتنم

غريهم، وال شك أن االرتباط بني طالب العلم ومجهور الشعب له مزاياه الكثرية يف 
  .- التعليم والدعوة والتوجيه

ومن هذه الفروق نعلم مدى أمهية رسالة اإلمام العامل، وعظم مسئوليته، وحاجة 
  . ف فئاملالناس  على خمت
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لشیخ اإلسالم تقي الدین أبي العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم بن : يمجموع الفتاو - ٣٨
  .تیمیة الحراني

  .المجموع شرح المھذب - ٣٩

  .د شاكرأحم:ألبي محمد بن علي بن حزم،مكتبة دار التراث،القاھرة،تحقیق:المحلى - ٤٠

  .،مكتبة النوري،دمشق)٦٦٦ت(للعالمة محمد بي أبي بكر الرازي:مختار الصحاح - ٤١

  .،دار القلم)ھـ١٤١٩ت(ى أحمد الزرقاطفمص:المدخل الفقھي العام - ٤٢

  .مشیر عمر المصري:المشاركة في الحیاة السیاسیة في ظل أنظمة الحكم المعاصرة - ٤٣

لبنان بیروت  ،مكتبة)٧٧٠ت(ن محمد الفیومي المقرئللعالمة أحمد ب:المصباح المنیر - ٤٤
  . م١٩٩٩

  .المغني في فقھ اإلمام أحمد - ٤٥

  ).٨٠٨ت(لإلمام عبد الرحمن محمد بن خلدون:مقدمة ابن خلدون - ٤٦

  .ألبي الفتح محمد بن عبد الكریم الشھرستاني:الملل والنحل - ٤٧

  .مد بن محمد المغربيألبي عبد اهللا مح:مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل - ٤٨

 علي احمد:موسوعة القواعد والضوابط الفقھیة الحاكمة للمعامالت المالیة في الفقھ اإلسالمي - ٤٩
  .م١٩٩٩-ھـ١٤١٩الندوي،دار عالم المعرفة،

  .محمد عبد القادر أبو فارس:النظام السیاسي في اإلسالم - ٥٠



 ٣٤

  .محمد الزحیلي،دار القلم،دمشق:النظریات الفقھیة - ٥١

لإلمام مجد الدین بن أبي السعادات المبارك بن محمد :النھایة في غریب الحدیث والثر- ٥٢
  .م١٩٩٧- ھـ١٤١٨،دار الفكر،بیروت،الطبعة األولى)ھـ٦٠٦-٥٤٤(الجزري ابن األثیر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
 


