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 الدروس املسجدية يف حياة اإلنسان املسلمأمهية 
، علم اإلنساف ما مل يعلم، والصالة والسالـ على معلم الناس اغبمد هلل الذي علم بالقلم ،بسم اهلل الرضبن الرحيم

 وبعد:، (رواه البخاري)" من يرد اهلل بو خَتاً يفقهو يف الدين" :القائل ،وسيد اغبكماء ،ـ العلماءإما ،اػبَت
؟ أال ترى األسواؽ واؼبكتبات واؼبعارض مليئة  لم يف اؼبساجدكثَتاً ما ُأسأؿ : ما الفائدة من حضورؾ ؾبالس الع

الكتب اليت تدرسوهنا ىناؾ؟ فعالـ تتحمل مشقة الذىاب إىل اؼبسجد و)تضيع وقتك( يف حضور تلك الدروس تلك ب
 ؟اؼبنزؿمع أف بإمكانك شراء ىذه الكتب وقراءهتا وحدؾ يف 

 .لك إال خطوة ذكية لتحصيل العلم وكسب الوقت بآف واحدالسائل إال ناصحاً، وما أظنو يرى فكرتو ت رىوما أ
 :ثالثة أفكار نتعرض ؽبا بشيء من التفصيل والتمثيل السؤاؿ ويف اإلجابة عن ىذا

 .لواـز السؤاؿ  أوالً :
 الفوائد العلمية للدروس اؼبسجدية . ثانياً :
 .للدروس اؼبسجدية  األخروية والروحيةالفوائد  ثالثاً :

 :ازم السؤال: لو أوال
الدروس العلمية اليت تقاـ يف ف إ"  :اإلجابة عن ىذا السؤاؿ أف نعلم أف القوؿ من اعبدير بالذكر يف صدد 

 :اؼبساجد عددية الفائدة و أف قراءة الطالب ؼبقررات ىذه الدروس وحدىم كل يف منزلو أحسن " يستلـز بالضرورة القوؿ  
ن قراءة الطالب أارس والمعاهد والجامعات هي األخرى عديمة الفائدة، و الدروس العلمية التي تقام في المد نإ "

 ". لمقررات الصفوف المدرسية والمراحل الجامعية وحدهم كل في منزله أحسن
فبن حيضروف ؾبالس العلم يف بيوت  –ويا لألسف  –وعلى ىذا فإف السؤاؿ مل يعد موجهاً إىل فئة قليلة من الناس 

وجهوا ميزانية دوؿ ورؤوس أمواؿ ضخمة  ومسؤولُتأخذ ؾبرى آخر يف توجيو النقد إىل حكومات اهلل سبحانو، بل إنو ي
للتدريس يف  - أو معظمها -لتشييد اؼبدارس وبناء اعبامعات، وإىل أساتذة ودكاترة خصصوا جهودىم وطاقاهتم وأوقاهتم 

هم والنفقة عليهم  يسوتدر دىم إىل مدارسهم تلك اؼبدارس واعبامعات، وإىل آباء وأمهات جيهدوف أنفسهم يف إرساؿ أوال
يف الذىاب إىل  يبذلوف الكثَت من الوقت واعبهد ، وإىل طالب كلية جيدةكي يكوف ؽبم يف الغد القريب مكاف يف  

 . !!أو ىكذااا ينبغي أف يكونوا –جامعاهتم وحضور ؿباضراهتم 
 إذاً قبل طرح هذا االعتراض. مهلفينبغي الت 
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ثَت من الناس على ؾبرد التخرج من اعبامعة ونيل الشهادة إىل القوؿ بأف كل ما نراه من وال يدفعنك حرص ك
 مدارس وجامعات أُنشئ من أجل الشهادة وحسب.

كال، بل إف الشهادات واإلجازات العلمية مل يكن ؽبا  قيمتها إال ألهنا توحي بكفاءة علمية من ورائها، تشهد 
أجلو أنشئت اؼبدارس وبنيت اؼبعاىد وشيدت اعبامعات، إنو خدمة العلم ونشر  ا، ىذا ىو األصل الذي منلصاحبها هب

 .ضجيجهم وعال ،شذوا عن ذلك مهما كثر سوادىماؼبعرفة وزبريج الكفاءات العلمية اؼبقتدرة، وال عربة دبن 
النجاح حليفو،  و إىل جانب اإلجازة كافمهم  و إىل جانب الشهادة، واؼبعرفة  ىدفُ  والكل يشهد أف من كاف العلم   

 و.رفقت   و، والتوفيقُ حلف   والتوفيق رفيقو، وأف من أىب ىذا أىب عليو النجاحُ 
 لنقوؿ : والكالـ يف ىذا يطوؿ وليس أصل حديثنا فلندع النظر فيو ولنرجع إىل ما كبن فيو 
ية اليت تقاـ اآلف ف الدروس العلمإ"  :أف القوؿ صدد اإلجابة عن ذاؾ السؤاؿيف  –أيضاً  –من اعبدير ذكره إف و 

ف إ"  :أحسن "، يستلـز بالضرورة القوؿ منزلو يف اؼبساجد عددية الفائدة، وأف قراءة الطالب ؼبقرراهتا وحدىم كل يف
الدروس العلمية اليت كانت تقاـ يف عهد علماء ىذه األمة ىي األخرى عددية الفائدة، وأْف لو قرأ الطالب يف ذلك 

 أيدي علمائهم وحدىم كل يف منزلو لكاف أحسن". الوقت ما كانوا يتعلمونو على
فبن   -ونسأؿ اهلل أف يكثرىم  –مل يعد موجهاً إىل تلك الفئة القليلة  –أو االعًتاض  –وعلى ىذا فإف السؤاؿ 

يعمروف اؼبساجد بالدروس والعلم، بل أصبح موجهاً إىل صبيع علماء األمة وطالب العلم فيها من السلف، فبن نشروا 
 تلى على مدى األزماف.والفقو والنور بُت صفوؼ الناس ، حيث سطروا يف تاريخ العلم صفحات مشرقات تُ العلم 

 فينبغي التمهل إذاً قبل طرح هذا االعتراض. 
وال تدفعنك كثرة الكتب اليـو وسهولة تناوؽبا وشرائها عما كانت عليو يف زماهنم إىل القوؿ بأف عدـ توفر الكتب 

ىو الذي اضطرىم إىل حضور ؾبالس العلم وحلق اغبديث والفقو، فإف اعبهود اليت كانوا يبذلوهنا  لديهم يف ذلك الوقت
لو كانت قراءة  ،يف طلب اؼبشايخ والسفر إليهم كانوا سيبذلوف نصفها أو ردبا نصف عشرىا لتحصيل الكتب فقط

 الكتاب وحدىا كافية.
  صنفات، منها"الرحلة يف طلب اغبديث"، وكذلكوقصد اؼبشايخ كتب وم يف طلب العلم لف يف السفروقد أُ 

 " صفحات من صرب العلماء على شدائد العلم والتحصيل". كتاب
الفقو و  ،القرآف وتفسَته أننا إمنا نقصد  تلك الكتب اليت تتناوؿ الكالـ يف –علمنا اهلل وإياؾ الصواب  –واعلم  
غَت ذلك، أما الكتب الثقافية وما أشبو كية النفس، والتصوؼ وتز  ،والعقيدة وعلومها ،غبديث ومصطلحووا ،وأصولو
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التخصصية فبا ال ربتاج معها إىل خبَت يشرحها لك وال متخصص حيل لك ألفاظها ومعانيها فال شك أف الغرض منها 
 ن يتصدى لشرحها، واهلل تعاىل أعلم.م  -أساساً  –ؾبرد القراءة دوف شرح وتطويل، بل إنك لن ذبد 

 خالصة :
فباثالً للقائمُت على اليـو يستلـز بالضرورة اهتاماً  ا سبق أف اهتاـ القلة اليت ربضر الدروس اؼبسجديةعلمنا فب 

 صبيعهم بالضرورة اهتاماً فباثالً لعلماء األمة  -أيضاً  –، كما يستلـز عبامعات من مؤسسُت ومدرسُت وطالباؼبدارس وا
 منذ أقدـ عصورىا.

  المسجدية : ثانياً : الفوائد العلمية للدروس
أماـ مسؤولية ما  - أو ردبا اؼبعًتض -إجابة كافية للسؤاؿ اؼبطروح، إمنا ىو وضع للسائل  الكالـ السابقال أعترب  

يقوؿ، وىو )طرح للمشكلة( جبميع أبعادىا ومستلزماهتا لعل السائل يتحوؿ من موقع اؽبجـو إىل الدفاع، أعٍت من موقف 
 .جابةل إىل من حياوؿ البحث عن اإلسائ

لونو عند قراءة ص  أما عن أىم الفوائد العلمية اليت جينيها الطالب من حضورىم الدروس اؼبسجدية زائدة عما حيُ  
 مقرراهتا وحدىم كل يف منزلو فهي :

بينو وبُت أستاذه  إف مل جير   وال تثبت قدمو فيو ال يكتسب الطالب مكنة يف العلم الشرعي الحوار العلمي :تعلم  
العقلية والنقلية...، وكذا أف يستمع إىل  : وأصولو وأدلتوحوؿ ذلك العلم  وإشكاالت أسئلةتضمن ت اتنقاشو  اتحوار 

 أسئلة غَته من الطالب ويناقشها ويستفيد من النافع منها.
الرجل بالذىب بدليل ما رواه مسلم عن عبد اهلل بن  حلىإف من اإلمث احملـر أف يتومثاؿ ذلك أف يقوؿ األستاذ : 

أيعمد أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم رأى خاسباً من ذىب يف يد رجل فنزعو وطرحو، وقاؿ :  مااس رضي اهلل عنهعب
فقيل للرجل بعد ما ذىب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو سلم : خذ خاسبك انتفع  أحدكم إىل صبرة من نار فيجعلها يف يده؟

 لى اهلل عليو وسلم.بو، قاؿ : ال واهلل ال آخذه وقد طرحو رسوؿ اهلل ص
 األؼباس والبالتُت؟و فيسأؿ أحد الطالب األذكياء : وعالـ حُيرَـّ الذىب وال حيـر غَته من اؼبعادف النفيسة كاللؤلؤ 

ف الذىب إمنا ُجعل قيماً للمنافع واألعياف، وقد خلقو اهلل عز وجل لتتداولو األيدي ويكوف جييب األستاذ : أل
وليتوسل الناس بو إىل سائر األشياء، فاذبهت جهود الناس كلهم من جراء ذلك إىل السعي  حاكماً بُت األمواؿ بالعدؿ،

لك دبا يطرحو يف اجملتمع من منافع ومقومات ـبتلفة، ذغبيازة ما أمكن من ىذه القيمة الذاتية لألشياء، كل يسعى إىل 
 ناس؟ويبعده عن تداوؿ ال ،وجيمده بيده ،وسيستأثر هبذا لنففهل جيوز ألحد أف 
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 ال جيوز. ،الطالب : كال
من ذبميد األمواؿ ومنع نفعها عن  من أنواع كثَتة لي بالذىب والتختم بو نوعاألستاذ : أال ترى معي إذاً أف التح

 الناس؟
 الطالب : بلى، ولكن أما كاف ينبغي أف يتجو التحرمي إذاً إىل الرجاؿ والنساء صبيعاً من أجل ىذه اغبكمة؟

 .(عليم التفاعلي الذي لن جيده الطالب وحده أماـ مكتبو يف غرفتوإنو الت ...أرايت)
األستاذ : أحسنت، غَت أنو قد غاب عن ذىنك أف الذىب إىل جانب كونو قيمة للمنافع واألعياف، فإنو مظهر 

ين اؼبرأة الزينة، واؼبرأة بفطرهتا وطبيعة تكوينها سبب من أسباب متعة زوجها وإسعاده، فمن أجل ذلك كاف تز  من مظاىر
بس الذىب و لك من أنو ال جيوز حوالذوؽ اإلنساين مباحاً ال خيالف يف شيء ما قلتُ  العاـ بالقدر الذي ال يأباه العرؼ

 وذبميده ومنعو عن الناس، وىذا ال يرد يف حق الرجاؿ أبداً.
 طالب آخر : فإف أسرفت اؼبرأة يف التزين وأكثرت من قطع اغبلي  الذىبية؟

ا ما ذباوزت اؼبرأة حدَّ الزينة الذي يتفق مع العرؼ العاـ والذوؽ اإلنساين، استوت ىي والرجل يف األستاذ : إذ
 حكم التحرمي.

بعنواف "من  -حفظو اهلل ونفع بو  –ىذه اؼبعلومات من كتيب للدكتور ؿبمد سعيد رمضاف البوطي  استفدتُ ]
 [، مث ُصغتها على شكل حوارأسرار اؼبنهج الرباين"

، فيسأؿ عما اغبوار اؼبوضوعي، والنقاش  العلمي  –والذكي فقط  –كيف يتعلم الطالب الذكي   أرأيت ...أرأيت
 ويستمع بانتباه إىل إجابة سؤالو.يريده، 

إف طريقة اغبوار ىذه تساعد على تثبيت اؼبعلومة وترسيخها يف ذىن الطالب وتساعده على حفظها، وتكو ف لديو 
شها وسبحيصها والدعوة إليها وشرحها فبا ال يكتسبو فيما لو قرأ تلك اؼبعلومات من الكتاب قناعة تامة هبا وقدرة على نقا

 وحده.
 الكالـ، وقوة يف اغبجة ا األسلوب دوره يف تنمية الشخصية لدى الطالب، واكتسابو جرأة يفوال خيفى أف ؽبذ

 .والبياف
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أعٍت هبا النقاش العلمي الذي حيدث بُت الطالب بعد ، وإمنا " العلمية زمالةال" أو بتعبَت آخر  العلمية : خوةاأل
ؾباالت اغبياة  الدرس، حيث يتكلموف فيما بينهم عن األفكار اليت طرحت فيو، وعن كيفية االستفادة مهنا وتطبيقها يف

 اؼبختلفة ....إخل .
فيو قصة اؼبرأة  تذُكر  –على صاحبها أفضل الصالة وأزكى السالـ  –بعد درس يف السَتة النبوية ومثاؿ ذلك : 

افتقدىا النيب صلى اهلل عليو اليت كانت تكنس اؼبسجد على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، وكيف أهنا ؼبا توفيت 
 فقيل لو : ماتت يا رسوؿ اهلل. ،فسأؿ عنها ،وسلم

 : أفال كنتم آذنتموين. صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ
 كرىنا أف نوقظك.فصغروا شأهنا، وقالوا أيضاً: ماتت بليل ف

 مث إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ : دلوين على قربىا، ففعلوا، مث وقف وصلى عليها.
جيتمع الطالب يتحدثوف عن أمر اإلسالـ بالنظافة وحثو على أف تكوف مساجد  –مثالً  –بعد ىذه القصة 

 والنقاء.اؼبسلمُت وطرقاهتم وساحاهتم وأماكن ذبمعهم غاية يف اعبماؿ واغبسن 
وثالث يذكر حادثة من التاريخ اإلسالمي حوؿ  يذكر موقفاً  آخر من مواقف السَتة، آخرفهذا يذكر حديثاً، و 

لكن انتبو! ذلك ذلك، فيتشكل يف ذىن الطالب من جراء تلك الصحبة العلمية ثروة علمية جيدة حوؿ موضوع الدرس، 
 دروس واؼبناقشات، وىذا ما نرجوه ونأملو.فقط عندما حيسن الطالب االستفادة اؼبثلى من ىذه ال

وردبا ذكر أحدىم أنو يف سبيل خدمة بيوت اهلل عز وجل أقيمت صبعية ترعى النظافة فيها وتقـو حبمالت ميدانية 
للعمل يف اؼبساجد وتنظيفها، وأهنا تعلن عن حاجتها إىل عماؿ بأجور معينة أو متطوعُت ليشاركوا يف تلك اللجاف 

 .... !!لعل بُت الطالب من ىو حباجة إىل عمل...؟يدريالناشئة، ومن 
 بُت أدراج مكتبتو. وحده أرأيت ... إف مثل ىذا ال ديكن أف جيده الطالب

كثَتاً ما يتعرض القارئ لسوء يف الفهم، أو لقراءة شيء ما على غَت حقيقتو، وخاصة  :المحتملة تفادي األخطاء
 لة.ج  عند القراءة الع  

يف تكوين فكرة خاطئة عن اؼبوضوع اؼبكتوب، واليت تتكوف يف ذىن القارئ  –كذلك   –ية دور ولألخطاء اؼبطبع
 على خالؼ ما يقصد اؼبؤلف.

ما ال يدركو من ينفردوف بالقراءة دوف االستعانة باؼبتخصصُت، ألهنم بطبيعة اغباؿ ال يشعروف  –لألسف  -وذلك 
 للسؤاؿ!! ضرورة يروفا ال جيدوف من يسألوهنم، بل .... إهنم ال بأخطائهم أصالً، وال جيدوف من ينصح أو يصحح، وردب
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 (43]سورة النحل آية )فاسألوا أىل الذكر إف كنتم ال تعلموف"....." واهلل جل جاللو يقوؿ:
على خالؼ ما يقصد مؤلفوىا، واألخطاء  من الكتب فتجد من جراء ذلك أف األفكار تُنشر على ألسنة ىؤالء

 .الب الكتب"تًتاكم يف أذىاف "ط
:"سبحاف اهلل ما نُػز ؿ من التشديد قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلمومثاؿ صغَت على ذلك، أف يقرأ أحدىم خطأ  

يف الدين، والذي نفسي بيده لو أف رجالً قتل يف سبيل اهلل مث أحيي مث قتل، مث أحيي مث قتل وعليو دين ما دخل اعبنة 
 والتدين ين، ويصل إىل معٌت من ىذا الفهم اػباطئ، أف التشديد يف الد  لذىيب[حىت يُقضى عنو دينو"]صححو اغباكم وا

 واقع ومرغوب.
سباـ الفهم، إال أنو ال ُيستبعد مع سرعة يف القراءة وقلة من الفهم  الصحيح ومع أف سياؽ اغبديث يُفهم اؼبعٌت 

ىذا كلو أف دد والتزمت و...و.... ، ال يستبعد مع العاـ لإلسالـ، ومع موجة عارمة من اهتاـ اإلسالـ واؼبلتزمُت بو بالتش
 يقفز إىل الذىن ذلك اؼبعٌت اػباطئ.

"التشديد يف الدَّين"، ولن يفوتو أف ينبو الطالب من  ىو ن خيفى على أستاذ يف مسجد أف لفظ اغبديثلبينما 
لسالـ يف قوؿ بليغ ـبتصر:"ىلك شدد، وقد قاؿ عليو الصالة واخالؿ ىذه الناسبة إىل أمهية االبتعاد عن الغلو والت

 اؼبتنطعوف".]رواه مسلم وأبو داوود وغَتىم[
 واؼبتنطعوف ىم اؼببالغوف يف األقواؿ واألفعاؿ.

 وقد قرأت يف ىذا اؼبوضوع كالماً جيداً صاغباً لالستشهاد ىنا، ونصو:
لكتاب والسنَّة ، وأقواؿ وحُت يتأمل اؼبرء يف بعض الكتب الصادرة ، وما جيد فيها من فهم خاطئ لبعض نصوص ا

ا من الفهم القاصر ، وإمنَّ ةالشيخ يف كتابو بدالالتو اللغوية، ومعانيو الكالميَّ ، يتيقن بأفَّ اػبطأ ليس يف صياغة أىل العلم
، كما قاؿ ابن القيم:)ما أكثر ما ينقل الناس اؼبذاىب الباطلة عن ا جيعلو ينزلق يف الفهم القاصر، فبَّ بلقارئ الكتا

 [. وصدؽ من قاؿ:2/431رج السالكُتماء باألفهاـ القاصرة( ]مداالعل
 و من الفهم السقيموآفتُ             ائب قوالً صحيحاً وكم من ع                

 ]من كتاب اؼبفصل يف أحكاـ اؽبجرة لعلي الشحود[
لتفاديو إال حبضور دروس يتصدى فيها أىل التخصص إلزالة اؼبشكالت وتوضيح بعض األخطاء  وىذا ما ال سبيل

 استقباؿ األسئلة يف سبيل تقومي نوع آخر من األخطاء األقل شيوعاً، وقد قيل:مث الشائعة، 
 يكن عن الزيغ والتصحيف يف حـرة     أخذ العلم من شيخ مشافهومن ي             
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إف البحث اجملرد يف الكتب يف فن من الفنوف أو علم من العلـو وحده دوف االستعانة  : والجهد الوقت توفير
دبتخصص متمكن يستهلك وقتاً أكثر فيما لو استعاف ذلك الباحث دبن سبقو يف ىذا اجملاؿ من أىل االختصاص 

 تمكن فاستفاد من خربتو وأخذ من ذبربتو.وال
طوؿ القراءة واغبفظ، أو كفيك وذلك أف يلخص ذلك اؼبتخصص لك األفكار الكثَتة بكلمات قليلة مفيدة ت

ك الوقت واعبهد يرشدؾ إىل طريقة يف اغبفظ زبتصر لى كتاب جامع ـبتصر يغنيك عن قراءة اؼبطوالت، أو أف عل يدلك
 يرحيك بو من طوؿ التأمل والنظر. كرة بأسلوب سهل ميسرلك الفمعاً، أو أف يعرض 

 وأيضاً :
ال تقتصر على الدروس اؼبسجدية وحدىا، بل يشًتؾ يف االستفادة منها طالب  األربعةال خيفى أف ىذه الفوائد 

 .من الدروس واحملاضرات اعبيدة إذا ما أحسن الواحد منهم االستفادة ، كل ذلكاؼبدارس واؼبعاىد واعبامعات
 
ُ
 ،الكتب واؼبقرراتاحملاضراتوالندوات و  ر، الدروس وم واؼبتعلم واؼبقرَّ عل  حيث إف أركاف التعلمم عديدة : اؼب

 واالمتحانات.
 االستغناء عن واحد من ىذه األركاف. وال ديكن حباؿ  

اللساف على  وتقومي –مثالً  –فإف لبعض العلـو الشرعية خصوصيتها، فضبط قراءة القرآف ، ذلكباإلضافة إىل و 
والتشرؼ باالنضماـ إىل القافلة اؼبباركة  نطق اغبروؼ من ـبارجها، وتصحيح التالوة لتتفق مع أحكاـ التجويد )النظرية(،

قارئ متقن ؾبو د ؾباز، وبذلك على عرض التالوة ال يتم إال من خالؿ  ىذاكل   اليت ضبلت القرآف الكرمي إجازة وإقراء،
 تصح القراءة ويتصل السند.

وذلك بداىة ال ديكن للمصحف أف يفعلو، فأوراؽ اؼبصحف ال تصحح خطاً، وال تقـو ـبرجاً، وال سبنح إجازة،  
 بل القراء اجملازوف ىم من يفعل ذلك.

، ويف تقديري، فإنو لو مل يكن ؽبذه الدروس واؼبعاىد اؼبسجدية إال ىذه اؼبهمة يف حفظ كتاب اهلل عز وجل 
 واتصاؿ سنده، لكفاىا مكانة وأمهية. ه وتالوتو،وتقومي األلسنة على ذبويد

 خالصة : 
علمنا فبا سبق أف غبضور الطالب الدروس العلمية يف اؼبساجد فوائد تزيد على ؾبرد اغبصوؿ على تلك اؼبعلومات 

 هد.اعبو وتوفَت الوقت  وتفادي األخطاء احملتملة، ،األخوة العلميةو ، العلمي تعلم اغبوار : من الكتب وحدىا، وىي
 الروحية للدروس المسجدية :األخروية و  ثالثاً : الفوائد
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فوائد علمية حبتة، فإف بقي أف نعلم أف غبضور الدروس اؼبسجدية والدورات القرآنية نتائج تربو على ؾبرد كوهنا 
 .ينسوه أو يهملوا جانبو للجانب الروحي أثره الذي ال جيوز للعقالء أف

 ونذكر من ىذه الفوائد : 
رجاء اؼبؤمن لألجر األخروي، وينظروف إليو نظرة  معٌت خيطئ كثَت من الناس يف فهم يل األجر األخروي :تحص
 !!غرابة وازدراء

وإف أردت أف تتأكد فما عليك إال أف تقوؿ يف صباعة أصدقائك أنك تفعل كذا طمعاً يف اعبنة، أو رغبة يف  
بو معظهم إف مل نقل كلهم، أو يف أحسن التهكم الذي يالقيك  وأ دىشةاألجر، وأما بقية القصة فيكملها لك موقف ال

 األحواؿ يكتمونو عنك يف صدورىم.
، ولكن أمهها فقداف التصور فال نتعرض لو ولذلك أسباب كثَتة يُعد التفصيل فيها خروجاً عن أصل اؼبوضوع

 .الصحيح غبقيقة طلب األجر واؼبثوبة من اهلل جل جاللو
كر وجهاً من أوجو الفهم الصحيح غبقيقة الشيء الذي يدعو اؼبؤمن إىل طلب اؼبثوبة من ولعلل من اؼبناسب أف نذ 

 اهلل جل شأنو، وبياف ذلك ما يلي:
، والتفكَت اعباد فيما يستقبلو من حياتو التخطيط اعبيد ووتفوق قباح اإلنسافال خيتلف اثناف أف من أىم أسباب 

سكاً القلم يضع برناؾباً ينظم فيو وقتو ويرتب من خاللو أولوياتو ويرسم وكلنا ينحٍت ربية إكبار وإعجاب لشاب ذبده فب
 فيو تصوراً ؼبستقبلو، إف عظمة ىذا الفعل ال ربتمل جدالً البتة.

ولست أرى اغبرص على اعبزاء األخروي والثواب من اهلل تبارؾ وتعاىل إال نوعاً من التخطيط الواعي للمستقبل، 
 ذلك اؼبستقبل األبدي.

فقد ُحق ؼبن خيطط ؼباليُت غَت منتهية من السنُت أف نثٍت كنا نثٍت على شاب خيطط لعشرات السنُت مرة، وإذا  
 عليو ألف مرة.

إف حياة اإلنساف يف ىذه الدنيا مهما امتدت فلن تتجاوز كثَتاً بضع عشرات من السنُت، ومع ذلك فإننا نعد 
دبستقبل تتجاوز  يفكرإىل تنظيم حياة أبدية، و  رأينا اؼبسلم يسعى ا ماإذ ...تنظيم ىذه الفًتة القصَتة إقبازاً عظيماً، مث
 واالستهزاء!!ورميناه دبختلف ألفاظ السخرية  لوحدوده ماليُت السنُت غَت اؼبنتهية تنكبنا 

 ال جيوز أف يقع فيو م ن كاف يف رأسو مثقاؿ ذرة من عقل. واضحويف ىذا تناقض  
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األىداؼ وازباذ الوسائل الالزمة ؽبا، كال! إنٍت ال  ورسمعبأ بتنظيم الوقت أنٍت ال أ كالمي ىذاوال تفهمن من  
 جيوز أف ننسى يـو الدين. جيوز أف هنمل شؤوف الدنيا كما الإنو ال  أقوؿ : أقصد إىل ىذا أبداً، بل

كبَتاً   وأجراً  عظيماً ثواباً علم يف بيت من بيوت اهلل تبارؾ وتعاىل  ؾبلس   اؼبسلم ذا ُعلم ىذا، فلنعلم أف غبضورإ
، فللو اغبمد واؼبنة، وقد جاء الوعد هبذا الثواب ، والكرمي إذا وىب جاد، وإذا أعطى أدىشوعده إياه ربو جل جاللو 

 أحاديث أربعةنذكر منها ول ،ترغب يف ىذا اػبَت وربث عليو على لساف اؼبصطفى صلى اهلل عليو وسلم يف أحاديث كثَتة
 : فقط

قاؿ : قاؿ رسوؿ  أنو الًتمذي وأبو داوود والنسائي وابن ماجو عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو روى الحديث األول :
 .)صحيح("من سلك طريقاً يطلب فيو علماً سلك اهلل بو طريقاً إىل اعبنةاهلل صلى اهلل عليو وسلم : "

وؿ اهلل صلى اهلل عليو قاؿ : قاؿ رس أنو روى اإلماـ أضبد عن صفواف بن عساؿ رضي اهلل عنوو  الحديث الثاني :
 (صحيح.)"ما من خارج خيرج من بيتو يف طلب العلم إال وضعت لو اؼبالئكة أجنحتها رضاً دبا يصنعوسلم : " 

سوؿ اهلل صلى قاؿ : قاؿ ر  أنو رضي اهلل عنو أيب ىريرة عنالبيهقي يف شعب اإلدياف  روىو  الحديث الثالث : 
إال حفتهم كتاب اهلل ويتدارسونو بينهم   يتلوف فيواهلل مساجد من  جدمسما جلس قـو يف "...و اهلل عليو وسلم : 

 (صحيح".)وذكرىم اهلل فيمن عنده ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرضبة اؼبالئكة
قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو : رضي اهلل عنو أنو قاؿ أيب أمامةوروى الطرباين يف الكبَت عن  الحديث الرابع:

 (.)صحيح( اؼبسجد ال يريد إال أف يتعلم خَتاً أو يُعلمو، كاف لو كأجر حاج تاماً حجتوُ من غدا إىل): وسلم
يل من اؼبوىل باألجر اعبز  ؽبم بشرىوواضح أف وضع اؼبالئكة أجنحتها لطالب العلم وحفها ؽبم يف ؾبالسهم  

 .ه اؼبقربُتمن اؼبالئكة وعبادكر اهلل جل شأنو ؽبم يف اؼبأل األعلى ذ   –بل أعظم منو  – الكرمي سبحانو، وكذلك
 وأداء الصالة وصالة ركعيت ربية اؼبسجد، وال ننسى يف ىذا اؼبوضوع أجر اػبطو إىل اؼبسجد، واالعتكاؼ فيو، 
فقد ورد يف ذلك من األحاديث ما ال أظنو  –وىو الغالب  –صالة ما  الدرس وقت   وافق وقتُ فيما إذا  صباعة اؼبفروضة

من باب بعضاً قليالً منها  ، وسنوردأقل تقدير بالد اؼبسلمُت وحيضر خطبة اعبمعة على يعيش يف ،خيفى على مسلم
 " :فإف الذكرى تنفع اؼبؤمنُت وذكرىد والتذكَت، فقد قاؿ سبحانو : "التعا

روى البخاري ومسلم وأضبد عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو أنو قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل  المساجد :إلى  لذهاباأجر  
ومعٌت غدا : ذىب يف الصباح، ]" من غدا إىل اؼبسجد أو راح أعد اهلل لو نزالً كلما غدا أو راح عليو وسلم : " صلى اهلل

 [، والنزؿ : الضيافة واإلكراـراح : ذىب يف اؼبساء، واؼبقصود يف كل وقت
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أيب ىريرة رضي عن واغباكم وابن خزدية  روى اإلماـ أضبد وابن ماجو أجر المكث في المسجد والتوطن فيه : 
اهلل عنو أنو قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم : " ما توطَّن رجل اؼبساجد للصالة والذكر إال تبشبش اهلل لو كما 

 (يتبشبش أىل الغائب بغائبهم إذا قدـ إليهم".)صححو اغباكم وابن خزدية
: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم :  عن سهل بن سعد رضي اهلل عنو أنو قاؿ –أيضاً  –وروى اإلماـ أضبد  

 ".)صحيح(سجد ينتظر الصالة فهو يف الصالة" من كاف يف اؼب
: روى البخاري عن عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو أنو قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل عليو  أجر ركعتي تحية المسجد 

 تقدـ من ذنبو، وال تغًتموا". وسلم : "من توضأ مثل ىذا الوضوء، مث أتى اؼبسجد فركع ركعتُت ُغفر لو ما
" روى البخاري ومسلم عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو أنو قاؿ  : والخطو إلى المساجد صالة الجماعةأجر من  

صالة الرجل يف صباعة تزيد على صالتو يف بيتو ويف سوقو طبساً وعشرين اهلل صلى اهلل عليو وسلم : " : قاؿ رسوؿ
أ فأحسن الوضوء وأتى اؼبسجد ال خيرجو إال الصالة مل خيط خطوة إال رُفعت لو هبا درجة، وذلك أف أحدكم إذا توض

وُحطَّ عنو هبا خطيئة، فإذا صلى مل تزؿ اؼبالئكة تصلي عليو : اهلل صل  عليو اللهم ارضبو، وال يزاؿ أحدكم يف درجة 
 ة".صالة ما انتظر الصال

 .فيو كما حيب ربنا ويرضىفاغبمد هلل على ذلك ضبداً كثَتاً طيباً مباركاً  
 وهبذا يتضح أف الطاب يناؿ بالدروس اؼبسجدية الثواب واألجر، كما يناؿ العلم والفكر.

ال أقصد ىنا أف أعيد ما ذكرتو من الفوائد العلمية اليت حيصلها الطالب )األذكياء( من  :عز وجل األخوة في اهلل 
 جراء اجتماعهم، فقد سبق ىذا الكالـ يف موضعو.

 ثواب ينتظر اؼبتحابُت يف اهلل يـو القيامة.من أف أذكر ما ؽبذه العالقة اؼبباركة ا أعٍت إمن
إىل تطبيق أحكاـ اهلل  يدعو اؼبؤمن   الشيء الذيوجهاً آخر من أوجو الفهم الصحيح غبقيقة  ىنا وال بأس أف نذكر

دين بالثواب األخروي واألجر يـو الدين، مث ال فإنو ليؤؼبٍت أف أرى كثَتاً من الشباب زاى ،ابتغاء األجر منو جل جاللو
تسمع من الواحد منهم كلمة أسف أو حسرة، بل جيادؿ ودياري ليوىم نفسو أنو على الصواب، وأف ىذا ما يقتضيو 

.  العقل اليـو
 لذلك آثرت أف أركز يف ىذين الوجهُت على تعليالت عقلية منطقية تدفع اؼبسلم أف يدعو ليل هنار:"ربنا آتنا يف

 ما يلي: اآلخروقنا عذاب النار"، وبياف ىذا الوجو الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة 
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قد منحتو واحدة من أفضل  ،حاذقاً متخصصاً أرأيت إىل إنساف استشار يف سبيل عالج مرض عضاؿ طبيباً 
على ثالثُت عاماً فأشار  اعبامعات العاؼبية إجازة الدكتوراه يف اختصاصو، كما أف لو خربة يف عالج مثل ذلك اؼبرض تزيد

 ببعض اإلجراءات وتناوؿ بعض األدوية.عليو 
يستشَت أيضاً طفالً صغَتاً ليس لو جزء من مليوف جزء من علم ذلك الطبيب  –ويا للعجب  –وإذا هبذا اإلنساف 

 معينة وينصحو بتناوؿ بعض األدوية!!وال خربتو، فيشَت عليو أيضاً بإجراءات 
ىل اهتامو بالغباء إن يا ترى سآخذ؟ بقوؿ الطبيب أـ الطفل؟" يدفعنا م   برأي: "نساف؟( وقولوإف ؾبرد تردد ىذا )اإل

بل سارع على الفور إىل تنفيذ وصفة الطفل قائالً : ىذا ىو الصواب، ىذا ىو  ...بل وباعبنوف، فكيف دبن مل يًتدد أبداً 
 الطبيب!!ب أف عليَّ أف آخذ برأي األحسن، وؼباذا جي
 متثاؿ أمر اهلل تبارؾ وتعاىل ورجاء وعده وخوؼ وعيده إال من ىذا الباب اؼبنطقي، وهلل اؼبثل األعلى.اولست أرى 

إف الفارؽ العلمي بُت ذلك الطفل والطبيب ال يساوي شيئاً إذا ما قارناه بالفارؽ بُت علم اهلل جل جاللو وعلم 
 !!اإلنساف، إف صحت مثل ىذه اؼبقارنة

كالـ اؼبخلوؽ على كالـ   فضلؼبن ي ذلك ن يفضل قوؿ طفل على طبيب مرة، فقد حقوإذا كنا نتهم بالغباء م
 اػبالق ألف مرة.

أف خارج قسمة ماليُت  الرياضيات(، ومعلـو يف ∞إف العدد مليوف صغَت جداً إذا قارنتو بالعدد )ال هناية : 
 (.الصفرىو عدد قريب جداً من العدد اؼبعدـو ) ∞اؼباليُت إىل 

 : سبة علم الناس صبيعاً إىل علم العليم اػببَت سبحانول نث  وذلك م  
قوؿ : إف ما تمن العلم أف  تمهما بلغ وال ؾبموعة فعلم اإلنساف مهما تطور فهو ؿبدود، وال ديلك أحد  - 1

 ؼبستزيد، إليو يف ىذا اجملاؿ ىو آخر شيء، وليس وراءه مزيد ناتوصل
من ىنا صح أف نقوؿ و اهلل علم مطلق غَت ؿبدود وال منتو،  أف علم –معشر اؼبسلمُت  –بينما نؤمن  كبن  - 2 

 ار، وىكذا...قهالقادر الإف اإلنساف جاىل أماـ العليم اػببَت، وعاجز أماـ 
غباء شنيع ال نتوقعو من  ربتو يف العلم واػبربةل أمر األعلم إىل من أف ذباىُ  نقر صبيعاً   -معشر العقالء  – إننا
: " إف ىذا ىو الصواب، صاحبو يقوؿ شخصي واألخذ برأياألمر إىل ذباىل أحكاـ الشريعة  إذا ما ربوؿ ....عاقل، مث
 وسباش مع العصر. ،قلنا إف ىذا ربضر ورقي األحسن، وؼباذا جيب عليَّ أف آخذ برأي الشريعة؟؟"إف ىذا 
 من كاف يف رأسو مثقاؿ ذرة من عقل.  -أيضاً  – ، ال جيوز أف يقع فيوويف ذلك تناقض بُت 
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يثقل اؼبيزاف يـو القيامة، ويزيد يف اغبسنات من وجهة نظر اإلسالـ اغببَّ يف من أكثر ما لم ذلك، فلنعلم أف إذا عُ 
 اهلل، واإلخاء ابتغاء ما عند اهلل، وذلك من وجوه عدة:

  حالوة اإليمان تنال بثالث قربات، إحداها الحب في اهلل:
فيو  ثالث من كنَّ "قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  عن أنس رضي اهلل عنو أنوروى البخاري ومسلم 

وجد حالوة اإلدياف : أف يكوف اهلل ورسولو أحب إليو فبا سوامها ، وأف حيب اؼبرء ال حيبو إال هلل ، وأف يكره أف يعود يف 
 ". الكفر كما يكره أف يقذؼ يف النار

 الحب في اهلل سبب لنيل ظل العرش يوم القيامة: 
إف اهلل تعاىل يقوؿ يـو ن أيب ىريرة رضي اهلل عنو أنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: "مسلم عروى 

 ".القيامة: أين اؼبتحابوف جباليل، اليـو أظلهم يف ظلي يـو ال ظل إال ظلي
 منابر من نور تنال بالحب في اهلل:

قاؿ اهلل سوؿ اهلل صلى اهلل عليو و سلم يقوؿ: "عن معاذ بن جبل رضي اهلل عنو أنو قاؿ: ظبعت ر روى الًتمذي 
 ".) وقاؿ: حديث حسن صحيح(عز و جل: اؼبتحابوف يف جاليل ؽبم منابر من نور يغبطهم النبيوف والشهداء

 :للعبد الحب في اهلل طريق إلى محبة اهلل
زار رجل أخاً لو يف قرية  "عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو أنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: روى مسلم 

أخرى فأرصد اهلل لو ملكاً على مدرجتو فقاؿ : أين تريد؟ قاؿ: أخاً يل يف ىذه القرية، قاؿ : ىل لو عليك من نعمة 
 ]ومعٌت ترهبا: تردىا[".ترهبا؟ قاؿ : ال، غَت أين أحببتو يف اهلل، قاؿ : فإين رسوؿ اهلل إليك: إف اهلل قد أحبك كما أحببتو

قاؿ اهلل تعاىل : حقت ؿببيت دة بن الصامت رضي اهلل عنو أنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل عليو وسلم: " عن عباو 
للمتحابُت يفَّ، وحقت ؿببيت للمتواصلُت يف، وحقت ؿببيت للمتناصحُت يفَّ، وحقت ؿببيت للمتزاورين يف، وحقت ؿببيت 

 ".)رواه اغباكم وصححو(بيوف والصديقوف والشهداءللمتباذلُت يف، اؼبتحابوف على منابر من نور يغبطهم دبكاهنم الن
 لتفاضل عند اهلل:لالحب في اهلل مقياس 

ما رباب اثناف يف اهلل تعاىل إال  فعن أنس بن مالك رضي اهلل عنو أنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  "
 ".)رواه اغباكم، وابن حباف يف صحيحو(كاف أفضل هما أشدممها حباً لصاحبو
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عن.... فالتفت.... فإذا بالطاعن ه، مث طُ وإنٍت أدعو كل من ابتلي يف حياتو بأف انفض عنو الناس وتركو أصدقاؤ 
تيئس فما زاؿ يف الدنيا من يستحق أف خيلع عليو لقب "الصداقة"، ال... بل  الَّ أقرب من كاف يزعم صداقتو، أ

 األخوة".و"
وىي   -يف مكاف تُدرَّس فيو الصداقة على أهنا دين :اؼبساجد وصدقٍت، إنٍت إذ حبثت، مل أجد ىؤالء إال يف

 ويقاؿ فيو عن حب األصدقاء أنو من أفضل القربات عند اهلل. -كذلك
 ولعمري من أين لك بصديق صفاتو:الصدؽ والوفاء واإلخالص يف اغبب.

اسًتسل بالدعاء يكفي أنك إف غادرتو أمنت على نفسك من كل غيبة وانتقاص، وإذا استيقظ يف جوؼ الليل 
 ، وردبا أنستو ذكراؾ أف يتوجو لنفسو بشيء من ذلك االبتهاؿ.لك

 نقوؿ : إنو حيبك، ولك بعد ذلك أف تتصور ما يفعل احملب يف سبيل ؿببوبو، فتأمل... ويكفي أف
 :األخرويةومن الفوائد 

ة، تلك اليت يستغرقك الوقت بعض الكتابات اؼبتفوقمن اؼبمكن أف يتأثر القارئ اؼبسلم ب االستقامة والثبات:
 –وما أحوجنا إليو  –خاصة إذا رافق ىذا األسلوب اؼبتألق  ،"عامل األفكار"الطويل يف قرائتها بدوف أف تشعر، لتعيش يف 

 صدؽ يف التأليف، ورغبة جادة يف اإلصالح من خالؿ الكلمة اؼبعربة، واعبملة اؼبؤثرة. 
ف يلتـز دبا قرأ، ويأخذ نفسو خبطوات جادة، ويبدأ العمل بدوف تسويف أ ثر دبثل ىذا ويقررأمن اؼبمكن أف يتإف  

 ... وال تأخَت وال تأجيل، ويفعل ويفعل
 ولكن...

 لتذكَت والوعظ.ا معو إىل النسياف من طبيعة البشر، فيحتاج
 واػبطأ من سلوكيات الناس اؼبعتادة، فيحتاج معو إىل اؼبتابعة والتسديد.

 اؼبسجد. س يفوىذا ما يفعلو اؼبدر  
 .55الذاريات{اْلُمْؤم ن ُت   ت نف عُ  الذ ْكر ى ف إ فَّ  و ذ ك رْ } قاؿ سبحانو وتعاىل:

يا  عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو أنو كاف يذكر الناس يف كل طبيس، فقاؿ لو رجل: عنوروى البخاري بسنده 
، قاؿ:   أزبولكم كم، وإينملَّ "أما إنو دينعٍت من ذلك اين أكره أف أُ أبا عبد الرضبن، لوددت أنك ذكرتنا يف كل يـو

 .النيب صلى اهلل عليو وسلم يتخولنا هبا ـبافة السآمة علينا" كاف  باؼبوعظة كما
 ...وكذلك
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 إف الطريق طويل، فيحتاج السالك فيو  إىل صحبة.ف
 والطريق وعر فيحتاج السالك فيو إىل معُت.

 ما تفعلو الصحبة الصاغبة يف اؼبساجد.وىذا 
َتُ  إ ل ْيو   ُىو   إ الَّ  إ ل و   ال   الطَّْوؿ   ذ ي اْلع ق اب   ش د يد   التػَّْوب   و ق اب ل   الذَّنب   غ اف ر  } ويف ثنايا تفسَت قولو تعاىل:  {اْلم ص 

عن الفاروؽ عمر بن اػبطاب رضي اهلل تعاىل  صاغبة لالستشهاد ىنا كثَت رضبو اهلل تعاىل قصة  ن، ذكر اإلماـ اب3غافر
 عنو:

مر فقاؿ: "عن يزيد بن األصم قاؿ: كاف رجل من أىل الشاـ ذو بأس، وكاف يفد إىل عمر بن اػبطاب، ففقده ع
. قاؿ: فدعا عمر كاتبو، فقاؿ: اكتب: "من عمر ما فعل فالف بن فالف؟ فقالوا: يا أمَت اؼبؤمنُت، يتابع يف ىذا الشراب

ب وقابل التوب شديد نبن اػبطاب إىل فالف بن فالف، سالـ عليك، فإين أضبد إليك اهلل الذي ال إلو إال ىو، غافر الذ
ليو اؼبصَت". مث قاؿ ألصحابو: ادعوا اهلل ألخيكم أف يُقبل بقلبو، وأف يتوب اهلل عليو. العقاب ذي الطوؿ ال إلو إال ىو إ

فلما بلغ الرجل كتاُب عمر جعل يقرؤه ويردده، ويقوؿ: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، قد حذرين عقوبتو 
 ووعدين أف يغفر يل.

لم يزؿ يرددىا على نفسو، مث بكى، مث نزع فأحسن وروى اغبافظ أبو نعيم من حديث جعفر بن برقاف، وزاد :"ف
النزع، فلما بلغ عمر خربه قاؿ: ىكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أخاكم زؿ زلة فسددوه ووفقوه، وادعوا اهلل لو أف يتوب عليو، 

 وال تكونوا أعواناً للشيطاف عليو".
 

 فدونك بياهنا: يف حبثنل ىذا أما خاسبة الفوائد الروحية واألخروية للدروس اؼبسجدية
يف سبيل تقدمي  –إف صح التعبَت  –وذلك حينما ترى اؼبدرس أمامك حيًتؽ :  إخالص النية والحماس للدين

بقلبو وروحو قبل عقلو وفكره، وردبا تلوف وجهو وانتفخت أوداجو  الدرس، وحينما ذبده يتفاعل مع نصيحة أو طرح فكرة
، وما يتعوعال صوتو وجحظت عيناه لذكر شيء فبا عليو اؼب ردبا خشع رضوف لو من خصومات وعداوات، و سلموف اليـو

ذكر شيء من عالمات الساعة أو موقف من مواقف يـو الدين...إىل ما ىنالك فبا ل وحشرج صوتو جسمو وذرفت عيناه
  يتفرد بو اإلنساف وال يفعلو الكتاب.

للعقوؿ فهو ليس ترفاً علمياً، وال حشواً  –أعٍت العلم الشرعي  –حينما يرى الطالب ذلك يدرؾ حقيقة ىذا العلم 
بأفكار وفلسفات وأيديولوجيات معينة، كال! بل ىو علم للعمل، ونصائح للتطبيق، ومواعظ للتأثر، ولن  واألدمغة
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عند ذلك و  -ولن يغٍت عنو يف شيء إال أف يعطيو من روحو، ويهبو من مهو وفكره وقلبو، عند ذلك  ،يستفيد اؼبؤمن منو
العمل بو والدعوة إليو والدفاع عنو، ويف األخرى : باغبماس لو و  يف الدنيا : وذُبٌت شباره،يت ىذا العلم أكلو، يؤ  - فقط

 تباركت أظباؤه. ،باألجر واؼبثوبة من اغبناف اؼبناف
ى من رياء وفباراة، وحب للتفوؽ عل ذا العلمال بد من إخالص النية هلل وحده، ونبذ كل ما قد يعلق هب ومعلـو أنو

 ....األقراف، ومباىاة للعلماء
: يف ربويلو من كلمات  األعلىكل ذلك فبا خيرج العلم الشرعي عن ىدفو، ويبعده عن مبتغاه، ذلك اؽبدؼ   إذ

 على األوراؽ إىل أفعاؿ يف الرجاؿ.
جو اهلل " من تعلم علماً فبا يبتغى بو و : ى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو وسلممن أجل ذلك قاؿ البشَت النذير صل

.)حديث صحيح رواه اإلماـ أضبد وأبو تعاىل ال يتعلمو إال ليصيب بو عرضاً من الدنيا مل جيد عػ رؼ اعبنة يـو القيامة"
 داوود عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو(

و وقد قاؿ علي ،وما أكثر ما يتعرض من يستقل بالكتاب وحده يف تعلم العلـو الشرعية إىل مثل ىذا الغ ػب ش يف النية
موا العلم لتباىوا بو العلماء، وال لتماروا بو السفهاء، وال لتجًتئوا بو اجملالس، فمن فعل ال تعلَّ "الصالة والسالـ ؿبذراً : 

 عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنو( مرفوعاً  . )رواه اغباكم وصححو، وابن ماجوذلك فالناُر الناُر"
ىل أنو قاؿ: "كاف ىذا العلم شيئاً شريفاً، إذ كاف من أفواه الرجاؿ يتالقونو وقد ورد عن اإلماـ األوزاعي رضبو اهلل تعا

ويتذاكرونو، فلما صار يف الكتب ذىب نوره وصار إىل غَت أىلو".]نقالً عن كتاب اؼبفصل يف أحكاـ اؽبجرة، لعلي 
 الشحود[

 خالصة:
: ربصيل ، وىيعلى كوهنا فوائد علمية ؾبردةللدروس اؼبسجدية تنائج وآثاراً أخروية وروحية تزيد علمنا فبا سبق أف 

 .إخالص النية واغبماس للدينت، و ااألجر األخروي، واألخوة يف اهلل عز وجل، واالستقامة والثب
 صفوة البحث:

 علمنا من كل ما سبق: 
دارس واعبامعات ف اهتاـ القلة اليت ربضر الدروس اؼبسجدية اليـو يستلـز بالضرورة اهتاماً فباثالً للقائمُت على اؼبأ

 صبيعهم منذ أقدـ عصورىا. بالضرورة اهتاماً فباثالً لعلماء األمة  -أيضاً  –من مؤسسُت ومدرسُت وطالب، كما يستلـز 
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ك اؼبعلومات من الكتب ف غبضور الطالب الدروس العلمية يف اؼبساجد فوائد تزيد على ؾبرد اغبصوؿ على تلوأ
 األخوة العلمية، وتفادي األخطاء احملتملة، وتوفَت الوقت واعبهد.: تعلم اغبوار العلمي، و وحدىا، وىي

وأف للدروس اؼبسجدية تنائج وآثاراً أخروية وروحية تزيد على كوهنا فوائد علمية ؾبردة، وىي: ربصيل األجر 
 األخروي، واألخوة يف اهلل عز وجل، واالستقامة والثبات، وإخالص النية واغبماس للدين.

 :تدفعنا إىل القوؿاب اليت فهذه أىم األسب
 فعػػلمو عنػػد أىػػػل الػػػعلم كالػػعدـ     ومن يكن آخذاً للػػعلم من كػػػتب

 وقبل الختام:
يف شيء فبا كتبتو إىل اؼبثالية دوف الواقعية، وخاصة فيما  إىل أنٍت جنحتُ  "األمانة العلمية"أف أشَت من باب  أودم  
 لفظ  من ذلك بالًتكيز على وما جيري بُت الطالب من حوار بعد الدرس، ولكٍت احًتزتُ  "األخوة العلميةػ "يتعلق ب

 ."الطالب األّذكياء"
 ىو عكس ىذه اغبوارات سباماً.  -ويا لألسف  – يف كثَت من األحياف  والواقع 
 رأيت أف من اإلجحاؼ أال أذكر يف حبث كهذا ىذه الفائدة الكربى، من باب تفعيلها إذا كانت ولكٍت 

 معدومة، أوتقويتها إذا كانت نادرة.
يف كتابو " القراءة اؼبثمرة " يقوؿ يف  –نفع اهلل بو  –ومل أبتدع بذلك شيئاً جديداً، فالدكتور عبد الكرمي بكار  

"وال خيفى أف ما ذكرناه ىو النموذج األرقى يف  ب على القارئ أف يتبعو عند القراءة:بعد أف أوضح أىم ما جي اػباسبة
تنظيم اعبهود القرائية، وسيكوف بإمكاف كل قارئ أف يقًتب من ذلك النموذج على قدر ما تسمح بو إمكاناتو وظروفو، 

ف توضيح اغبد األقصى للكماؿ يظل مهماً وكما أشرنا من قبل فإنو مع أف شبة مفارقة أبدية بُت النظرية والتطبيق إال أ
 [123لوصوؿ إليو اؼبتنافسوف".]صػ حىت يتنافس يف ا

 ختام:
أف أقوؿ إف ىذه ىي كل الفوائد اليت حيصلها الطالب اؼبسلم من حضوره الدروس  -يف اغبقيقة  - وال أملك

 ما يقتضيو حبثنا ىنا. وحده يف اؼبنزؿ، وىو اؼبسجدية، بل ىي فقط ما يزيد على ؾبرد قراءتو للكتب
 أما انتقالو من اإلدياف القائم على التقليد إىل اإلدياف اؼبرتكز على األدلة والرباىُت من جراء تعلمو العقيدة وعلومها.

 بأحكاـ الشريعة من جراء تعلمو الفقو وأصولو. رفتو الدقيقةعموأما 
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الناس من جراء تعلمو سَتة اؼبصطفى صلى اهلل عليو  وأما اكتسابو مهارة فائقة يف التواصل االجتماعي والتعامل مع
 وسلم.

 الًتبية اإلسالمية والتزكية النفسية. وأما حكمتو يف التعامل مع رعونات النفس وشهواهتا اعبارفة من جراء تعلمو
َت كث  ديكن ربصيل ال يتطلب بالضرورة حضور الدروس بل فبا إذ إنو تعرض لو فيما سبقأفلم  وغَته فأما كل ذلك

 من الكتاب وحده. منو
 .إىل دقائق العلم من خالؽبالقراءة اؼبطوالت، ويتوصل  هبايتأىل الطالب مفتاحاً وتكوف الدروس بعدىا 

 واغبمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاغبات.
 

 اؼبسافروكتبو ؿبمد 
 وكاف الفراغ منو بتاريخ:

 من اؽبجرة النبوية اؼبشرفة 1432/ ربيع األنور /  10
 من ميالد السيد اؼبسيح عليو الصالة والسالـ 14/2/2011لػ  اؼبوافق

 وعلى سائر بالد الدنيا يف دمشق احملروسة أداـ اهلل عليها األمن واإلدياف


