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 املقدمة
   بسم اهلل الرمحن الرحيم

إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا 
 . دي لهومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال ها

 }: وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، القائل يف كتابه          

                    } ( )  . 

 }: والقائل سبحانه                      } ( )  . 

 { والقائل                  } ( )  . 

 }: والقائل سبحانه                    } ( )  . 

 }: والقائل سبحانه                         

                        } ( ) اآلية . 

  ( ) {العلماء هم ورثة األنبياء}: وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله، القائل

أحب البالد إىل اهلل } أخرجه ابن حبان يف صحيحه، وغريه، والقائل 

 . [رواه مسلم  ] ( ) {مساجدها

                                                               
 . 1 : سورة آل عمران آية  ( )
 .   : سورة اجملادلة آية  ( )
 . 9: سورة الزمر آية  ( )
 . 1 : سورة التوبة آية  ( )
 .   : سورة النور آية  ( )
 (.  9 / )أمحد  ،(   )ابن ماجه املقدمة  ،(    )أبو داود العلم  ،( 1  )الترمذي العلم  ( )
 (.    )مسلم املساجد ومواضع الصالة  ( )
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أثر العلماء يف " فأتقدم بني يدي القارئ هبذا البحث املوجز حول موضوع : أما بعد
 ". يق رسالة املسجد حتق

هذا وال يسعين إال أن أشكر الوزارة على االهتمام املشكور باملساجد وأئمتها 
وخطبائها، وأخص بالشكر معايل الوزير الدكتور عبد اهلل بن عبد احملسن التركي، على 

 . جهوده الطيبة املباركة يف خدمة اإلسالم واملسلمني
 .  وخا م النبيني وعلى آله وصحبه أعمعنيوصلى اهلل وسلم وبارك على سيد املرسلني
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 متهيد 
يف العصور املتأخرة اختلت مفاهيم كثري من الناس، بسبب الثقافات الوافدة، وقلة الفقه  

يف الدين، وكثرة التعامل، والبعد عن مناهج العلماء، حول أمور كثرية من أمور الدين، 
 : ومن أمهها

 . ما يتعلق باملسجد ورسالته - 
 . ا يتعلق بالعلماء وحقوقهم وأثرهمم - 

وقد علق يف أذهان كثري من املسلمني اليوم أن املسجد إمنا هو مكان الصالة فحسب، 
وأي نشاط آخر يقام يف املسجد فقد يكون حمل تساؤل، وهذا خطأ، فإن املسجد له شأنه 
ظ يف اإلسالم، فكما أنه مكان للصالة فهو كذلك مكان للتعليم واخلطابة والوع

واحملاضرات والدروس واالجتماعات وتوجيه الناس إىل كل ما يصلح أمورهم يف دينهم 
 . ودنياهم

ويف اآلونة األخرية، ومع بواكري الصحوة اإلسالمية املباركة، بدأ املسجد يستعيد شيئا 
من مكانته ورسالته، مما يستدعي ضرورة االهتمام هبذا املوضوع من قبل العلماء 

 . ية وطالب العلم عامة، واألئمة واخلطباء واملؤذنني على وجه اخلصوصواملؤسسات املعن
ومثة أخطاء وشيء من التقصري ال يزال قائما هبذا الصدد، وال أتوقع أن يتم عالجها إال 

 : بتضافر اجلهود من عدة أطراف وهي
ة اجلهات املعينة من قبل الدولة ممثلة بوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعو - 

 . واإلرشاد
 . املشايخ وطالب العلم عموما - 
 . األئمة واخلطباء على وجه اخلصوص - 
 . اجملتمع ممثال باملصلني من أهل الرأي واملشورة - 
 . اإلعالم بوسائله املتعددة - 

 : وما يتعلق من هذه األخطاء مبوضوعنا له جانبان
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أطيل يف هذه املساءلة، ألن  أخطاء يف ممارسة دور املساجد واستثمارها، وال: األول
 : مساسها ببحثي أقل، إمنا من أمهها

 . قلة التنسيق بني املساجد يف تنفيذ األنشطة وتوزيعها - 
أحيانا يظهر ما ال يليق باملسجد من الصور والرسوم، كصور الصلبان مثال بقصد  - 

ألوراق اليت التحذير منها، أو صور األحذية اليت تشتمل على خمالفات، أو نشر بعض ا
 . ليست على املستوى الالئق علميا أو حنو ذلك

لبعض العوام واجلهلة للتحكم يف أمور املساجد، مما يعوق  -أحيانا-إتاحة الفرصة  - 
كثريا من الفوائد املتوخاة، ويفوت فرصا على املصلني، أو يضايقهم، لذا ينبغي أن يكون 

 . ون املسجدكل مسجد حتت إشراف عامل أو طالب علم يدير شؤ
أخطاء فيما يتعلق بأثر العلماء يف حتقيق رسالة املساجد، وهو موضوع البحث، : الثاين

 : وأهم هذه األخطاء يف نظري
يف املساجد بعيدة عن توجيه املشايخ وطالب  -أحيانا-قيام أنشطة علمية ودعوية  - 

 . العلم وإشرافهم املباشر
 . ة التمرير غري املرضيوبعض ما يكون حتت إشرافهم قد يتم بطريق

قد يتصدر األنشطة يف املساجد بعض الصغار قليلي العلم والفقه والتجربة، مما  - 
يؤدي إىل اجتهادات وممارسات خاطئة شرعا، أو غري الئقة ودون املستوى املطلوب، مما 

 . ينعكس أثرها على الناس سلبا
لوا إىل ساحة األنشطة هذا خطأ املشايخ وتقصريهم، حيث مل يزن: وقد يقول قائل
 . هذه دعوى قائمة فعًلا: وأقول.. وُيرشدوا أعمال الشباب... ويوجهوها بأنفسهم

ملاذا ال يذهب الشباب أنفسهم إىل املشايخ ويتلقون : وضدها كذلك يرد حيث يقال
 . عنهم التوجيه واملشورة ؟ فإن هذا هو األصل والالئق شرعا

ها يف نظري األصول الشرعية واآلداب املرعية، لكن حيسم... وتبقى املسألة يف دور
وهي أن املشايخ هم الذين يقصدون ويسعى إليهم ويطلب منهم، ويستشارون، وال نتوقع 
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أن يالحقوا الشباب يف ميادين أنشطتهم، وليس هذا  -أو أغلبهم-منهم مبشاغلهم ومستهم 
بالدعوة والعلم أن من الطبيعي بل العكس هو الصحيح فإنه جيب على الشباب املشتغل 

 . يالزموا املشايخ ويتلقوا منهم العلم واألدب واملشورة والتوجيه
أن كثريا من األنشطة اليت تقام يف املساجد وبراجمها ومتابعة تنفيذها ال تعرض  - 

على املشايخ، وال يشرفون عليها مباشرة، إال أحيانا إذا حدثت مشكالت، فإن الناس 
وإن كان مثة إشراف هلم فبطريقة التمرير، وفذا .. كعادهتم حينئذ قد يفزعون للمشايخ
 . كسابقه يف طريقة املعاجلة

رمبا مل يدركوا كمال اإلدراك أمهية دور املساجد  -فعال-أن كثريا من املشايخ  - 
بالقدر الكايف، وبعضهم قد ال يتصور األسلوب التفصيلي لكثري من النشاطات اليت ميكن 

 . سجد، ألن غالب هذه األمور مستحدثة ال عهد هلم هباأن حتقق من خالل امل
وهذا ميكن معاجلته بالتصاق الشباب وطالب العلم النشطني باملشايخ، وإطالعهم على 

 . تفاصيل الربامج املقترحة
كما أن الوزارة تتحمل جزءا كبريا من هذه املسؤولية كذلك ونتطلع منها أن لقوم 

 . هبا
لبيات اليت ترتبت عن عدم تصدير املشايخ، أو ختلف أن من أبرز الس: واخلالصة

بعضهم عن التوجيه املباشر للشباب وطالب العلم والعاملني يف الدعوة واحلسبة أن تتلمذوا 
على من هم دوهنم، وتتلمذ بعضهم على بعض، أو تتلمذوا على الكتب واألشرطة 

أهل األهواء وعن  والوسائل األخرى بال أخطمة وال أزمة، بل رمبا تلقى بعضهم عن
حدثاء األسنان وسفهاء األحالم، فاختذوا رؤساء جهاال، وكثر بينهم التعامل والغرور 
والقدح يف األئمة واملشايخ، وقل الفقه يف الدين، وقل األدب، وفقد عند البعض مست أهل 

خالل ولن يتم استدراك األمر إال بتصدير العلماء ومن . العلم رغم كثرة الثقافة واملعلومات
 . املسجد أوًلا مث بالوسائل األخرى، واهلل أعلم
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 العلماء ومزنلتهم وخصائصهم 
أن حنرر املفهوم ( أثر العلماء يف حتقيق رسالة املسجد ) حيسن بني يدي هذا املوضوع 

الشرعي للعلماء، وأن نبني مزنلتهم الشرعية، وأن نذكر خصائصهم ومساهتم، وكذلك 
اضطربت مفاهيم الناس اليوم، واحنرفت يف أذهان كثري  مفهوم املسجد ورسالته، حيث

 . منهم املفاهيم الشرعية
وقد ظهرت بني الناس اليوم نزعات أهواء بدأت حمول بني األمة وبني علمائها 
ومشاخيها وتزنع الثقة باملشايخ، وباعتبارهم الشرعي، وأثرهم االجتماعي، بقصد وبغري 

هتم ويف ريادهتم وواليتهم يف األمة، وهذه الزنعات قصد، وتشكك اجليل يف جدارهتم وقياد
بعضها عن منطلقات بدعية، أو مفاهيم خاطئة، والبعض اآلخر عن جهل باحلقوق الشرعية 
للعلماء، وقلة فقه يف الدين وقواعد الشرع ومقاصده، ال سيما من أولئك املثقفني 

هذا اجلفاء أحدث الوحشة  والشباب الذين تربوا بعيدا عن جمالس العلماء وحماضنهم، فإن
 . والفصام

 املفهوم الشرعي للعلماء 
رسوله -هم الذين يعرفون شرع اهلل ويفقهونه ويعملون به، املتبعون لكتاب اهلل وسنة 

 . والسلف الصاحل على هدى وبصرية -صلى اهلل عليه وسلم
 خصائص العلماء ومساهتم 

 : لتهم، فالعلماءمزن لقد نوه اهلل تعاىل بالعلماء، وبني الرسول 
 }: قد قرهنم اهلل تعاىل باملالئكة يف الشهادة بالتوحيد، فقال تعاىل -        

                 } ( )  . 

                                                               
 . 1 : سورة آل عمران آية  ( )
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 }: وبني أن العلماء هم أخشى الناس هلل، فقال تعاىل -         

      } ( )  . 

،  ( ) {        }: وجعلهم مرجع األمة، فقال تعاىل - 

 .  ( ) {             }: وقوله تعاىل

 }: وجعلهم من أويل األمر الذين جتب طاعتهم، فقال تعاىل -       

        } ( )  قال ابن عباس وجابر بن عبد اهلل وأبو العالية وجماهد ،

 . هم أولو العلم والفقه: وعطاء واحلسن البصري

 }: وجعلهم األئمة الذين ُيقتدى هبم، فقال تعاىل -             

                  } ( )  وهم العلماء من بين إسرائيل ،

 . وغريهم

 }: وقد رفعهم اهلل تعاىل بالعلم درجات، فقال تعاىل -           

           } ( )  . 

 . ، كما صح يف احلديث ( ) {العلماء هم ورثة األنبياء}أن  وذكر النيب  - 

 .  ( ) {        }وهم أهل احلكمة والفقه يف الدين  -1

                                                               
 . 1 : سورة فاطر آية  ( )
 .   : سورة النحل آية  ( )
 .  1: سورة النساء آية  ( )
 . 9 : سورة النساء آية  ( )
 .   : سورة السجدة آية  ( )
 .   : سورة اجملادلة آية  ( )
 (.  9 / )أمحد  ،(   )ابن ماجه املقدمة  ،(    )أبو داود العلم  ،( 1  )الترمذي العلم  ( )
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 حني فقهوا يف الدين، كما قال النيب وقد أراد اهلل هبم خرًيا، وميزهم باخلريية  -9
 .  ( ) {من يرد اهلل به خرًيا يفقهه يف الدين}: يف الصحيح

أن  وفضل اهلل العلماء على العّباد املنقطعني لعبادة اهلل تعاىل، فقد أخرب النيب  -1 
 .  ( ) {فضل العامل على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب}

                                                               
 . 9  : سورة البقرة آية  ( )
مالك  ،( 9/ )أمحد  ،(   )ابن ماجه املقدمة  ،(  1 )مسلم اإلمارة  ،(1 9 )البخاري فرض اخلمس  ( )

 (.    )الدارمي املقدمة  ،(    )اجلامع 
 (.  9 / )أمحد  ،(   )ابن ماجه املقدمة  ،(    )و داود العلم أب ،( 1  )الترمذي العلم  ( )
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 املسجد ورسالته 
املسجد هو مكان الصالة للجماعة وللجمعة، وكل ما اختذه الناس مصلى فهو مسجد؛ 

مسمى املسجد ، وإن كان  ( ) {وُجعَلت يل األرض مسجدا وطهورا}: قال ألن النيب 

ليس مكان  واملسجد يف اإلسالم، وكما كان يف عهد النيب . صار أخص من سائر األرض
يعقد فيه االجتماعات،  فكان النيب ... إقامة الصالة فحسب، بل كان منطلق أنشطة كثرية

ومنطلق الدعوة والبعوث، ويربم وفود، ويقيم فيه حلق الذكر والعلم واإلعالم، ويستقبل فيه ال
حني قدم املدينة  وأول عمل ذي بال بدأه النيب . فيه كل أمر ذي بال يف السلم واحلرب

إذا قدم أن سفر بدأ باملسجد، كما ورد  مهاجرا أن شرع يف بناء املسجد، وكان النيب 
 . يف الصحيح

تدرج الزمن وتغري أساليب احلياة فقد حتول كثري من وظائف املسجد إىل أما اآلن ومع 
لكن ال يعين ذلك أن املسجد انتهت رسالته، أو مل ... مؤسسات أخرى وهيئات ودوائر

ولو مل يكن للمسجد إال إقامة الصالة وما يقام فيه . يعد له دوره وتأثريه، بل بقي الكثري
كيف والصالة هي ركن اإلسالم وعمود الدين، من احللقات لكان ذلك أمرا عظيما، 

 . وأعظم شعائر اإلسالم الطاهرة
ومع ذلك ال يزال املسجد مهيأ للقيام بأدوار عظيمة يف التعليم والتربية والوعظ 

 . والتوجيه واإلرشاد، والتكافل االجتماعي، واحلسبة
حبمد -ساجد بدأت نرى امل -وبعد النهضة الشاملة يف هذه البالد املباركة-ويف أيامنا 

تستعيد شيًئا من مكانتها، سواء فيما يتعلق ببنائها والعناية هبا، حيث ال تزال حكومة  -اهلل
خادم احلرمني الشريفني وفقها اهلل، ممثلة بوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة 

 . واإلرشاد تويل املساجد عناية طيبة

                                                               
أمحد  ،(   )النسائي الغسل والتيمم  ،(   )مسلم املساجد ومواضع الصالة  ،(1  )البخاري التيمم  ( )

 (. 19  )الدارمي الصالة  ،( 1 / )
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هلل يبذلون بنفوس سخية يف سبيل عمارة وأهل اخلري واإلحسان ال يزالون حبمد ا
 . املساجد وخدمتها

-وبدأت املساجد كذلك تأخذ نصيبها من قبل سائر املواطنني الصاحلني، فهي تشهد 
نشاًطا ملحوًظا يف حتفيظ القرآن وحلق العلم والذكر والوعظ واإلرشاد  -حبمد اهلل

 . واملكتبات وغريها واحملاضرات والندوات والدروس العلمية واحللقات والدورات
لكن هذه األنشطة حتتاج إىل مزيد من التنسيق والتخطيط والتنظيم وحسن اإلعداد 

 . وجودة األداء
كما أهنا حباجة إىل اإلشراف املباشر عليها من قبل املشايخ وطالب العلم، وتركز 

  .على األئمة واخلطباء واملؤذنني بالدرجة األوىل -فيما أرى-املسؤولية يف ذلك 
وقد قامت مناذج جيدة يف نشاط املسجد يف كثري من املدن يف اململكة جيب أن يفاد 

خاصة يف املساجد ذات النشاط الناجح واملرافق واخلدمات الكاملة فإهنا جيب أن .. منها
 . يستفيد منها سائر األئمة واخلطباء

لعلماء املساجد أهم وسيلة، وأسلم مكان، وأفضل بقعة ينطلق منها ا: فاخلالصة
وطالب العلم لتوجيه الناس، وتعليمهم وتفقيههم، وحل مشكالهتم، ولذا كان املسجد 

والقرون الفاضلة هو املكان الذي يصدر عنه كل أمر ذي بال يهم  منذ عهد رسول اهلل 
 . املسلمني يف دينهم ودنياهم

 . وكان العلماء والوالة هم الذين يتصدرون األمة، من خالل املسجد
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 يون بتحقيق رسالة املسجد املعن
 من املعنيون بتحقيق رسالة املسجد؟

إّن مما جيب التسليم به سلفا أن العلماء قبل غريهم هم املعنيون برسالة املسجد، مث 
 : طالهبم األمثل فاألمثل، وذلك على النحو التايل

 : العلماء واملشايخ الكبار - 
رسالة املسجد، لكن ال يعين ذلك أن  ال شك أن العلماء هم أوىل وأول من يقوم مبهام

أشخاص العلماء هم املنفذون لكل عمل يتعلق بذلك، بل األمر الطبيعي والوضع السليم أن 
العلماء يقومون بدورهم من جانب، ويوجهون من دوهنم من جانب َآخر، وحتت نظر 

، املوثوق العلماء وأمرهم وقيادهتم وريادهتم تقوم فئات أخرى من طالب العلم واملعلمني
 . هبم بتحقيق الرسالة الشرعية للمسجد

 : القضاة، وهم غالبا من العلماء - 
ال ختلو مدينة أو قرية كبرية من قاض أو أكثر،  -يف هذه البالد حبمد اهلل-ونظًرا ألنه

فإنه جيب أن يتوىل القاضي مهامه الشرعية من تعليم الناس أصول دينهم ومهمات األحكام 
س الشرعية، وتوجيه الناس، واإلصالح بينهم، واإلسهام يف معاجلة والفتوى، والدرو

مشكالهتم االجتماعية والتنسيق مع اجلهات املسؤولة يف البلد لدفع كل ما هو من مصاحل 
 . وسائر هذه األنشطة ينبغي أن ينبثق عن املسجد ما أمكن ذلك. البلد يف الدين والدنيا

مما ينبغي أن تعىن به -العلم والفتوى والدعوة  أعين اإلفادة من القضاة يف نشر-وهذا 
 . الوزارة بالتنسيق مع وزارة العدل ودار اإلفتاء

 : خرجيو الكليات واملعاهد الشرعية - 
كثريون ومتوافرون يف أحناء كثرية ال تكاد ختلو منهم  -حبمد اهلل يف هذه البالد-وهم 

اة ومعلمني وكتاب عدل، قرية أو هجرة، فضال عن املدن، وهم ما بني أئمة وقض
وموظفني وخالفهم، وفيهم ومنهم علماء وطالب علم كبار، وسائرهم يف العموم 

 . أو كذلك جيب أن يكونوا. خيضعون لتوجيه العلماء واملشايخ
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لذا أرى أن من مهام علماء هذه البالد أن يوجهوا هذه الفئات ويفيدوا من طاقاهتم يف 
س وتوجيههم، وتعليمهم أمور دينهم، ومساعدهتم يف بعث رسالة املسجد يف إرشاد النا

 . حل مشكالهتم، وحنو ذلك
 : سائر طالب العلم وشباب الدعوة - 

وأعين هبم الشباب الذين يتربون على أيدي املشايخ وينهلون من علمهم وينهجون 
نفع هنجهم، فهؤالء ثروة عظيمة جتب العناية هبا وتعليمها وتوجيهها وتسخري طاقاهتا فيما ي

 . األمة وخيدم اجملتمع، وينمي اخلري بني الناس
نعم من مهام العلماء اإلفادة من طاقات الشباب يف حتقيق رسالة املسجد، وليس من 
الطبيعي وال من املرضي أن تكون أعمال الشباب وطاقاهتم يف الدعوة والتربية واحلسبة 

فصام بني املشايخ والشباب أعين ال -ال قدر اهلل -مبعزل عن املشايخ، وإذا حدث ذلك 
فسيؤدي ذلك إىل نشوء األهواء والتعامل والفنت واالفتراق، وهذه هي احلالقة، وهي 

 . نسأل اهلل أن يقينا شرها. الكارثة
وكان السلف ال يسمحون لغري العلماء وطالب العلم الثقات بالتصدر لنشر العلم أو 

ن الناس باحلكايات واألقاصيص اليت الوعظ واإلرشاد، وكانوا يسمون أولئك الذين يعظو
وكانوا خيرجوهنم من املساجد، وال ( القَصاص: )ال أصل هلا ويتكلمون بغري علم وال فقه

. يأذنون هلم بالكالم فيها، كما كان يفعل عبد اهلل بن عمر وعلي بن أيب طالب وغريمها
إلرشاد والوعظ، لكن ولكن هذا ال يعين عدم السماح لطالب العلم املوثوق بدينه وعلمه با

 . لذلك شروطه وضوابطه اليت يعرفها أهل العلم
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 أهم األمور اليت ميكن أن حيققها العلماء من خالل املسجد 
 

أن حيققها العلماء ويؤدوها للمجتمع واألمة من  -حالًيا-إن أهم األمور اليت ميكن 
 : خالل املسجد ما يلي

 . اإلمامة وما يتبعها ويلحق هبا - 
 . طابة يف اجلمعة واألعياد وحنوهااخل - 
 . الفتاوى - 
 . الدروس واحللق - 
 . احملاضرات والندوات - 
 . الكلمات والتوجيهات واملواعظ - 
سائر أعمال احلسبة األخرى اليت ميكن أن تتحقق من خالل املسجد حسب نظر  - 
 . املشايخ

   اإلمامة -0
 . سجدإمامة املصلني يف امل: املقصود باإلمامة هنا

( إمامة السلطان ) واإلمامة شأهنا عظيم يف اإلسالم، ولست أقصد اإلمامة العظمى 
 . إمنا كان احلديث عن إمامة الصالة. ألن هذا ليس جماهلا

فهي أعظم مهام العلماء، وأهم الوسائل اليت من خالهلا يظهر أثر العلماء يف حتقيق 
 . رسالة املسجد

ملصلني يف الصالة فهي كذلك تعين تبعا لذلك تعليمهم واإلمامة كما أهنا تعين تقدم ا
وإرشادهم وتفقد أحواهلم، وتوجيههم إىل أن يكونوا على املستوى الالئق يف دينهم 

 . ودنياهم
لذا فإن من أهم الضمانات يف حتقيق رسالة املسجد أن يتوىل العلماء واملشايخ إمامة 

ء هذا األمر تصدر لإلمامة من يقل فقههم وإذا أمهل العلما.. املساجد مث األمثل فاألمثل
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وعلمهم من العوام وأشباه العوام، أو ذوي الزنعات غري املرضَية، مما يؤدي إىل ظهور 
 . نزعات األهواء واالجتهادات اخلاطئة، وحنو ذلك

 اخلطابة  -2
خطب اجلمعة والعيدين واالستسقاء، وهي من شعائر الدين، وقد : وأعين باخلطابة هنا

 . الشرع أركاهنا وشروطها، ولست بصدد التفصيل يف ذلكحدد 
لكن يهمين يف مثل هذا البحث اإلشارة إىل أن خطب اجلمعة أهم واجبات العلماء 

متوافرون يف بالدنا، وأكثرهم قائم  -حبمد اهلل-واملشايخ، وكبار طالب العلم، وهم 
 -ى واألرياف خباصةويف القر-لكن ليس ذلك بالقدر الكايف حيث نرى .. بواجبه فعال

. أنه قد يتوىل اخلطابة من ال تتوفر فيه األهلية مع وجود العامل أو طالب العلم األجدر
خاصة القضاة وخرجيو العلوم الشرعية، وهذه من الظواهر اليت جيب أن ُيعىن هبا العلماء مع 

 . اجلهات املسؤولة
 الفتوى  -3

 }: ر، واهلل تعاىل يقولالفتوى من أعظم مهام العلماء؛ ألهنم أهل الذك    

        } ( )  . 

املسجد؛ ألن الصحابة رضي اهلل عنهم كانوا : وأجدر مكان تصدر منه الفتوى
 . وهو يف املسجد أكثر من سؤاهلم له فيما سواه ل يسألون الرسو

ولذا درج . كما أن الفتوى يف املسجد تعم هبا الفائدة حلضور طائفة من املصلني غالبا
 . املسلمون قدمًيا وحديثا على اعتبار املسجد أفضل بقعة تنطلق منها الفتوى
تتجاوز املسجد عرب  وهي اليوم أعم فائدة، حيث توفرت وسائل اإلعالم واإلبالغ اليت

 . مكربات الصوت واألشرطة وحنوها

                                                               
 .   : سورة النحل آية  ( )
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والفتوى جيب أن يتصدى هلا العلماء وطالب العلم املتمكنون، وال يترك الناس 
 . لألحداث واملتعاملني، وقليلي الفقه يف الدين، ورمبا أهل األهواء أحيانا

ا بالتنسيق مع لذا جيب أن ُيعىن أئمة املساجد هبذه املسألة عناية تامة، كأن يقومو
املشايخ وأهل الفتوى جبلب املفتني وعقد جلسات الفتوى يف املساجد بشكل منتظم؛ ألنه 

من ليس بأهل  -عرب منابر املساجد والكلمات فيها أو الوعظ-كثرًيا ما يتعرض للفتوى 
 . الفتوى فيفطن الناس، أو يوقعهم يف احلرج
 الدروس  -4
يت تقام يف املساجد، يتعلم فيها الناس أصول الدين وأعين هبا تلكم احللقات العلمية ال

وفروعه ومتطلباته، يف العقيدة واألحكام والتفسري واحلديث واللغة وسائر العلوم الشرعية 
 . وما يلحق هبا

والدروس يف نظري هي أهم اجملاالت وأعظمها فائدة، كما أهنا الوسيلة األنفع 
تاريخ اإلسالم الطويل أن الدروس العلمية واألجدى واألبقى، وقد أثبتت التجارب عرب 

الشرعية، هي الطريقة التربوية األسلم يف نشر الدين وتعليم الناس، وتفقيههم يف الدين، 
وكانت أعظم وسائل العلم والتعليم والتربية عند السلف الصاحل، وال تزال أفضل الوسائل 

 . لذلك
الشرعية يف كل مكان،  وعلماء األمة هم معلموها، وجيب أن يتصدروا الدروس

 . والدروس يف املساجد خباصة
 : ولدروس العلماء يف املساجد خصائص متيزها، منها

أنه يتحقق فيها معىن جمالس الذكر أكثر من غريها، حني تكون يف بيت من بيوت  - 
 . ، وحتضرها املالئكة، ويباهي اهلل بأهلها مالئكته(وهو املسجد ) اهلل 

سجد يشعر بشيء من الطمأنينة والسكينة واهلدوء والسمت أكثر أن املتلقي يف امل - 
 . من أي مكان آخر
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أن الناس يف املساجد يكونون أكثر التزاما لألدب واإلنصات واحترام املكان  - 
 . واحلضور
جلوس املتلقي يف املسجد جيعله أكثر استعداًدا لقبول العلم حني يشعر أنه يف  - 

 . كون على طهارة وحيافظ على ذلكمكان الصالة، واألصل أن ي
ويف اجلملة فإن الدروس هي اليت تريب طالب العلم؛ ألن الدروس تتسم غالبا 
باالستمرارية، واألصل يف طالب الدروس املالزمة للشيخ املدِرس، وتلقي العلم عنه مقروًنا 

 . بالعمل واألدب والسمت، إذ العامل قدوة يف علمه وعمله
 : أصناف الدروس

 : دروس اليت حيتاجها الناس اليوم أصنافوال
 : منها الدروس العلمية املركزة

وهي تلكم الدروس اليت ينبغي أن يتصدرها املشايخ الكبار وطالب العلم املتمكنون، 
 : ومن أهم مواصفاهتا

 . أن تكون يف أحد العلوم الشرعية أو ما خيدمها -
 . يدرسهوأن تكون على يد شيخ أو طالب علم متمكن فيما  -
 . أن تكون على مست العلماء وأدهبم -
أن يكون الطالب ممن تتوفر فيهم صفات املتلقي من حيث االستقامة واألهلية  -
 . واألدب
 . أن يأخذ الدرس صفة الثبات واالستمرارية -
 . أن يتلقى الدارس العلم بالتدرج حسب توجيه شيخه -

للشيخ أن يريب تالميذه فيها على عينه وهذه الدروس هي األنفع واألبقى، واليت ميكن 
 . ويتأثرون بسمته وجييزهم باطمئنان

 : ومنها الدروس اخلفيفة
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وهذه الدروس املوجزة املؤقتة اليت يلقيها الشيخ يف زمن حمدود، كأسبوع، أو شهر، أو 
يف حلقة ذات زمن حمدد قصري، كاحللقات والدروس اليت تلقى يف الدورات أو املواسم 

 . ، أو املراكز الصيفية وحنوهاالثقافية
وهذه الدروس طيبة ومفيدة، لكنها ال خترج طالب العلم، كما أنه ال يتأتى فيها 
للشيخ أن يتعرف على تالميذه، وال يتابعهم ويتأكد من مستوياهتم فضًلا عن أن جييزهم، 

 . فهي أشبه بدورات التوعية والتثقيف
 : الدروس الرافدة*

يقوم هبا طالب العلم الصغار يف تعليم العلوم الشرعية األولية،  وهي تلكم الدروس اليت
واليت ال حتتاج إىل التعمق يف العلم، أو التبحر يف العقائد واألحكام، وجيب أن تكون هذه 
الدروس يف املساجد، وحتت إشراف العلماء وطالب العلم الكبار ورعايتهم ومتابعتهم، 

اال، فالصغار واألحداث من طالب العلم إذا تركوا لئال تنحرف هبم الُسُبل ميينا أو مش
يعلمون اآلخرين دون إشراف وال لوجيه رمبا يصيبهم التعامل والغرور، ورمبا يشطح 

 . أحدهم وتستهويه األهواء دون أن يشعر
 : حلق حتفيظ القرآن*

وهذه مهمتها األساسية حتفيظ القرَان وإقراؤه للصغار والكبار، وقد تتوىل تعليم 
دارسني شيئا من مهمات الدين يف العقيدة واألحكام باإلضافة إىل مهمتها التربوية ال

واألخالقية من خالل ذلك، ومكاهنا الطبيعي املسجد، وال يلزم أن يتوىل العامل بنفسه هذه 
 . املهمة وحده، بل ال بد أن يقوم هبا كل من جييدها ولو مل يكن عاملا

لعلماء وكبار طالب العلم من أئمة املساجد لكن جيب أن يرعاها ويشرف عليها ا
 . وغريهم، وأن يتأكدوا من سالمة هنجها علميا وعقديا لئال تكون بؤرة للبدع واألهواء
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 احملاضرات والندوات  -5
يف املقام الثاين بعد الدروس، وهي منط من  -يف نظري-احملاضرات والندوات تكون 

والندوات هو املسجد، كما أن العامل هو اخلطابة وترادفها، وأفضل مكان للمحاضرات 
 . أوىل من يقوم باحملاضرات يف املساجد

ويف عصرنا صار للمحاضرات شأن كبري، وكثر االعتماد عليها يف إيصال املعلومة 
للسامعني، وهيأت اجلامعات واهليئات واملؤسسات واملكتبات قاعات خمصصة 

ل كثري من املساجد يف أكثر البالد للمحاضرات، تضاهي املساجد ورمبا تسببت يف تعطي
 . اإلسالمية

وبالرغم من أنه يف اآلونة األخرية بدأ يعود للمسجد شيء من االعتبار، فإنه ال يزال 
األمر حيتاج إىل مزيد من االهتمام من العلماء بصرف أنظار الناس إىل املساجد وإعادة 

والوعظ واإلرشاد ومنطلقا لألنشطة  االعتبار هلا، وذلك جبعلها مركًزا لنشر العلم والتوجيه
 . العلمية واالجتماعية والدعوية
 الكلمات والتوجيهات واملواعظ  -6

وأعين هبا ما يلقيه العامل وطالب العلم على عماعة املسجد من توجيهات ومواعظ 
موجزة دون احملاضرة واخلطبة، يتناول فيها ما حيتاجه املصلون وعماعة احلي يف أمورهم 

تعليم أصول الدين، واألحكام، واآلداب، والوعظ، : وأمهها. واالجتماعية وغريها الشرعية
والتنبيه على األخطاء وبعض جوانب التقصري، ومعاجلة املشكالت االجتماعية، والتربوية 

 . وحنو ذلك
وكما أن منطلق هذه التوجيهات هو املسجد، فكذلك حيسن أن تكون بعد الصلوات، 

ويتوىل ذلك ( عماعة املسجد ) جيتمع أكرب عدد ممكن من املصفني  أو قبيل اإلقامة، حيث
 . أفقه القوم، سواء كان هو اإلمام أو أحد املأمومني من العلماء وطالب العلم

اململكة ) وكان سلفنا الصاحل حيرصون على هذه الطريقة، وكان الناس يف هذا البلد 
 . يفعلون ذلك إىل وقت قريب( العربية السعودية 
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ان اإلمام أو أحد املشايخ وطالب العلم احلاضرين يتعهد املصلني بأفرادهم فك
وجمموعهم يقرئهم القدر الضروري من القرَان واحلديث، وأركان اإلسالم واإلميان، 
واألصول الثالثة واملسائل األربع، وسائر ضروريات الدين من أحكام الصالة وشروطها 

 . ة، واحلج والسن واآلداب والسلوكوواجباهتا والطهارة، والصيام، والزكا
 . حبسب احلاجة( يومي، أو أسبوعي، أو شهري ) وكان ذلك يتم بشكل دوري 

 : ويتم ذلك بطريقتني
 . أن يلقنهم اإلمام ذلك بنفسه: األوىل
 . أن يكلف أحد املصلني بذلك: والثانية

ب العلم، على وأرى أن هذا من أهم أدوار املساجد اليت جيب أن حيييها العلماء وطال
قدر حال عماعة املسجد ومستواهم، لكن حيسن أن تتم الثانية بطريقة ال تنفر وال حترج 
بعض املصلني، الذين يشعرون بشيء من اخلجل أو احلرج، بل تتم بترتيب وتنسيق مناسب 

 . تعم به الفائدة وال يؤدي إىل انقطاع البعض أو هترهبم
ال من يتوسم فيهم املقدرة واالستعداد، والباقون فال يكلف اإلمام أو الشيخ يف ذلك إ

 . يستفيدون مما يسمعون
 . هذا إذا  م عمل هذه األمور من خالل التكليف والتلقني

وأما إذا قام باملهمة الشيخ أو اإلمام فاألمر سهل شريطة عدم اإلطالة، حيثما ال تزيد 
 . الكلمة عن عشر دقائق وإال فتصبح مع التكرار مملولة

ى أي األحوال فإن عموم الفائدة وجناح العمل مرتبط باألسلوب والطريقة اليت وعل
فاحلرص على وسائل اجلذب، وتطوير األساليب وتنويعها . ينهجها من يقوم هبذه املهمة

 . من عوامل جناح العمل
 : اخلطاب الوعظي

ب الوعظي، اخلطا-حىت طالب العلم -مما يفتقر إليه جمتمعنا اليوم وحيتاجه سائر الناس 
فإن قلوب الناس وأنت عليها القسوة، ورغم كثرة مصادر التلقي والعلم والثقافة إال أن 
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وهذا مما ينبغي أن ُيعىن به املشايخ وسائر األئمة واخلطباء، . اجلانب الوعظي ال يزال ضعيًفا
 . والدعاة واملرشدون، وفق اهلل اجلميع ملا فيه اخلري

 أعمال احلسبة األخرى  -7
أعمال احلسبة واألعمال : حيسن أن ينطلق من املسجد وبإشراف العلماء وتوجيههم مما

بث روح التعاون والتكافل والتراحم يف عماعة املسجد وتوجيه : اخلريية، وأعمال الرب مثل
املقِصرين يف الصالة وحضور اجلماعة، وتفقد أحوال اجلماعة وأهل احلي يف سائر األمور 

واملادية، واحلرص على ما جيمع الشمل، وينشر الفضيلة وحيارب  الشرعية، واألخالقية،
الرذيلة، وتدريب طالب العلم على الكلمات والوعظ واخلطابة، والفتوى وأعمال احلسبة 

 . بإشراف مباشر من املشايخ
وألن هذه األمور من مقاصد الشرع وتتعلق مبصاحل الناس، ومتس حرياهتم، لذا جيب 

واحللم والفقه يف الدين، وممن له اعتباره واحترامه بني اجملتمع من  أن يتوالها أهل العلم
 . العلماء والصاحلني املشهود هلم
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 اقتراحات عامة 
إضافة إىل االقتراحات اليت تضمنها البحث وأشرت إليها يف ثنايا البحث هناك 

 : اقتراحات عامة، منها
اة وحنوهم من املؤهلني وضع خطة الستقطاب عميع العلماء وطالب العلم والقض - 

حسب نظر املشايخ، للتدريس وسائر األنشطة املناسبة يف املساجد يف املدن والقرى 
واألرياف والبادية، ويقوم بتنفيذها جلان حملية تتكون من املشايخ وطالب العلم واألئمة 

 . واخلطباء
شكل دوري وضع برنامج لزيارة املشايخ الكبار وطالب العلم للمناطق احملتاجة ب - 

تتفاوت مددها من عدة أشهر إىل أسبوع أو يوم يف الشهر أو يوم يف . منتظم وبالتناوب
 . واالستمرار يف ذلك مبتابعة قوية وجاّدة. األسبوع
وضع دورات مستمرة لألئمة واخلطباء هلذا الغرض، أعين اإلشراف على األنشطة  - 

 . دوات وسائر األنشطةوأداء الدروس والكلمات التوجيهية واحملاضرات والن
هذا وأسأل اهلل أن حيفظ هلذه البالد دينها وأمنها، وأن يوفق والة األمور فيها لكل ما 
فيه صاحل جمتمعهم يف دينهم ودنياهم، وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وآله 

 . وصحبه
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 8 ...................... ألوانه كذلك إمنا خيشى اهلل منومن الناس والدواب واألنعام خمتلف 
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