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  اجمللةتعريف 
 ، هي اسم املخففة عن إجنليزیة للبحوث اخلالقة( اسم اخلاص جمللة العربية الدولية أجسر)

IAJCR) ) الشيئنيأجسر مجع جسر وهي نقطة االتصال بني مبعنی . 
هتدف هذه اجمللة إىل إنتاج املعرفة وتطویر معارفها وخرباهتا يف جمال التخصص واألحباث املتعلقة 
بالظواهر اللغویة واألدبية، فضالً عن البحوث األصلية واجلدیدة يف جمال العلوم واألدب املختلفة، ونشر 

ملتعلقة بالفكر لغویة واألدبية، واألساليب ااملعرفة واملوضوعات املتخصصة. واملشاكل املتعلقة بالظواهر ال
واملرتبطة يف إطار   احلدیثيف األدب العريب، القدمي و  نقدیةوالتحليل والتجزیة لقضایا اللغة وظواهرها ال

 نظریات جدیدة.
 

 :أهداف اجمللة
 

ألدباء لعلی جلب األساتذة والباحثني إىل جمال البحث العلمي مع موضوعات متخصصة هتتم اجمللة 
واملثقفني والباحثني، مّكنت اجمللة نشر االنتاجات العلمية والبحثية، حيث تتوفر شروط البحث العلمي، 
واملتابعة بسياسة اجمللة. تلك اليت تأخذ يف االعتبار ظروف البحث العلمي هلا األسبقية من حيث أصالة 

اء وقت نخفضة واجلدیة يف تقدمي وإعطالفكر ووضوح األسلوبية واألصالة واجلودة املمتازة والكمية امل
 .للتعدیل
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 النشر شروط
 

 ية القيمة من صرية اليت تتعلق باملقاالت العربعهي جملة اللغة العربية واألدب الالدولية لة العربية اجمل
 عرويني.املعلماء األساتذة والباحثني و 

 .لغة اجمللة هي العربية واإلجنليزية والفارسية 
  ع مرات يف السنة.بستكون اجمللة يصلية تنشر أر 
  البلد خارجيتم احلكم على املقاالت من قبل اثنني من اخلرباء املعتمدين أحدمها داخل البلد وثانيهما. 
  قابلة للتطبيق.التعليم العايل وزارة ييما يتعلق بالنشر، ستكون مجيع قواعد وأنظمة 
 .هيئة حترير اجمللة هي اجلهة الوحيدة املسؤولة عن أي قرار 
 بآراء احثني بسيكون للمجلس احلق يف تعديل أو إلغاء أو تلخيص املادة املرسلة. سيقوم احملرر بإبّلغ ال

 يتعلق بأي تغيري.اخلرباء ييما 
  .ليس من الضروري أن يوايق جملس اإلدارة على آراء الكاتب 
  مسؤولية املقاالت ستكون يقط على املؤلفني وليس علىIAJCR .أو هيئة التحرير 
 لن يتم إرجاع املقال سواء مت نشره أم ال.مبجرد استّلمها ، 

 رئيس التحرير         
 احلقول الدراسية:

 العربية لغريالناطقني هبا قضايا تعليم اللغة 
 املراجعات العلمية للدراسات والنظريات 
 حوسبة اللغة العربية وأداهبا 
 النظرية األدبية واللغوية 
 الدراسات اللسانية النظرية والتطبيقية 
 األدب العريب القدمي واألدب العريب احلديث 
 مشكّلت املصطلح والتعريب 
 املقارنة بني األدبني العربية والفارسية 
 األدب املقارن ودراسات الرتمجة 
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 جامعة األزهر، القاهرة، مصر

 

 األستاذ الدکتور مؤيد ياضل
 اجلامعة اإلسّلمية العاملية، إسّلم آباد

 

  األيغاينالدکتورة هنی  ةاألستاذ
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 عبد الکبري حمسن األستاذ الدکتور
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 عبد القاهر عابد األستاذ الدکتور
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 جامعة عّلمة إقبال املفتوحة، باکستان
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ق  )دورية، علمية، حمكمة، مفهرسة(  ةاجمللة العربية الدولية للبحوث اخلّلا
Issue 2 0،  Vo0   No 30 (0203/3661): 3020/1366 -ثانيال العدد – ثانيال المجلد –لثانيا اإلصدار  

 كلمة التحرير...
 األستاذ الدكتور عمر عبد الرحيم محزاوي

 

 (مناهجهاو  أهدايها عن حتليلية )دراسة األيغانية اجلامعات يف العربية اللغة تدريس واقع

 املساعد شریف هللا غفورياألستاذ 
 األستاذ املساعد حممد هللا حقجو

 251-231                                                         عبد احلفيظ تانشاألستاذ املساعد 
 

 نأيغانستا يف ةالدمیوقراطي ءجمي بعد اإلسّلمي األدب
 هبروز هللا جاراألستاذ املساعد 
 421-261                                                           دانش یونس حممداألستاذ املساعد 

 

 الفاعل إعراب حول النحو علماء آراء
 211-215                                                     األفغاين نور حممد شهریار عيداألستاذ امل 

 (بدخشان مدينة دروس أئمة املساجد )دراسة ميدانية يفيف رغبة الشباب 
 123-111                                                         ساعد صنعت هللا جویااألستاذ امل 
 

  القرآنية يف تفسري بعض األلفاظضاءات اللغوية اإل
  عنایت الرمحن مهت ستاذاأل

 111-124                                                            األستاذ عبد العزیز عابد        
 ية املعاصرةضوء القواعد الفقه ام البورصة يفكحأ

  ذبيح اهلل زاهد األستاذ
 141-131                                                      سيد هاشم أمني                   األستاذ

file:///E:/IAJCR%20%20Journal/Message%20of%20Chief%20Editor.pdf
https://iajcr.com/wp-content/uploads/2020/11/IAJCRv4-1.pdf
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 لمة التحرير ك
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

ذي أنزل القرآن ات، واحلمد هلل الكتزداد النعم والرب ره كتتّم الصاحلات وبشبنعمته احلمد هلل الذي 
ها ع انتشار وتوسيها ر تطویعمل علی و بلساٍن عريّب مبني، والصلوة والسالم علی أفصح من نطق بالعربية، 

 ! بني األمة املسلمة وعلی آله وصحبه أمجعني. وبعد
ائه الكرام یضع بني أیدي قرّ األردن. أن  -یسر اجمللة العربية الدولية للبحوث اخلالقة يف عمان

م، وهو عدد حيمل بني طّياته ثراء معرفيًّا، ألنه ميثل ملتقى 1112العدد الثاين من اجمللد الثاين للعام 
ألقالم خمتلفة، إذ اتسعت حلقول معرفية شّّت، لتشمل باقة من املقاالت املتنوعة، یتقدمها يف حقل 

 غة واألدب والنحو، إىل جانب اإلحياءات الصوتية والدراساتالدراسات األدبية واللغویة، متمثلة يف الل
 امليدانية.

م للسنة الثانية يف موضوعات شّت يف الليسانيات 1112فيخرج هذا العدد من شهر حزیران
واألدبيات؛ حيث اجتهدنا قدر اإلمكان يف تنوع املوضوعات اليت تدور يف حمورین األساسيني: 

انب سانيات، والثاين األدبيات املعاصرة النثریة والشعریة إىل قضایا من جالليسانيات النصية وعلوم اللي
 العلوم اإلنسانية.

وليست الدراسات األدبية بأقل حضورًا يف هذه اجمللة، إذا ما قورنت حبظ الدرس اللغوي منه، إذ 
يف رغبة  تیسجل القارئ فيه مقاالت من الدراسات امليدانية، مث األدبية والنحویة وكذا  االحصائيا

الشباب على دروس أئمة املساجد يف مركز املدینة بدخشان وإىل جانب هذا مقاالت أخرى يف قضایا 
 اللغویة.

والشك يف أن الثراء املعريف يف هذا العدد، وتنوع املقاالت اليت یشملها مع كون مؤلفيها من أقطار 
لة. وعلى إمياهنا االنفتاح الذهين ألسرة اجمل خمتلفة البالد يف أفغانستان الغايل، ألدلة واضحة املعامل على

بالبحث العابر للحدود اجلامعات وللتخصصات العلمية، كما إهنا مؤشرات على أن غایة اجمللة أن خيطو 
خطوة إىل األمام على طریق إفساح مكان للمجلة بني اجملالت الدولية العربية. والعمل مازال جاریًا 
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ا نة العلمية هلذه اجمللة بوصفها جملة علمية رصينة تسهم إسهاما حقيقيالختاذ خطوات أخرى تؤكد املكا
يف رفد احلركة العلمية يف العامل اإلسالمي والعريب برافد علمي حيوي ال یهتم بزیادة الكّم مبقدار ما 

 یسعى إىل تكریس حركة حبث علمي رصني يف اجملال العلوم اإلنسانية والعربية.
غایتنا يف واقع األمر ليست إرضاء قرّاء اجمللة األعزّاء فحسب، إمنا أن كما إهنا مؤشرات علي أن 

 یسهم قدر جهده أیًضا يف ترقية البحث العلمي يف الوطن األفغاين.
الیتسع حيز هذه الورقة لذكر ما یعانيه القائمون على اجملالت من صعوبات خمتلفة األلوان، وما 

ها النور، لذلك من االلتزام األديب إن مل یكن من الواجب یصيبهم من وجع الدماغ، قبل أن یرى عدد من
أن نرفع أیات الشكر اخلالص إىل املشرفني علي اجمللة، والقائمني على إخراجها يف حّلتها النهائية، بكل 
من فيهم اهليئات االستشارة، العلمية والتحریریة، إىل جانب التوجه بوافر الشكر إىل كل الباحثني، أما 

 يات فهي جلمهور قرّائنا الكرام الذین لوالهم ملا كان للمجلة أي معىن.حتية التح
كان اهلدف األول الذي اعتمد واطلع عليه قراء العربية ومن حيب أن یقرأ الدراسات العربية اليت 
تصدر عن أبناء األفغان. واهلدف الثاين كتب الباحثني األفغان عن تطویر الدراسات العربية كثريًا فيما 

فجاءت مقاالهتم سوف تليب حاجة عصرهم، وملا انتشرت اإلجنليزیة صار الناس يف غربة عن سبق 
العربية وبالغته حبيث ال یعرفون كيفية أخذه ألباب العرب الفصحاء والبلغاء كمثل عبد القاهر اجلرجاين 

 الذي نشأ وترىب يف املهد الفارسي.
رب عملهم نا إال أن نستشعر الكثري من الغبطة إذ نعتهؤالء املقاالت النافعة إىل قراء العربية، ال یسع

هذا إحدى مثرات األمة اإلسالمية اليت نتوقع هلا إخوة وراء إخوة بفضله تعاىل ومنه، إنه نعم املوفق 
 واملستعان، واحلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم على مصطفاه األمني للناس أمجعني.

سأل ن ر قراء العربية إىل أن نظن ذلك يف هذا السرد اجملرد!!فال أظن أن الُعجمة وصلْت بنا معش
هللا تعاىل أن یبارك يف جهود مركز أجسر العلمية، وأن یطيل عمرها وعمر اجمللة، وهللا من وراء القصد 

 وهو اهلادي إىل صراط املستقيم.
 رئيس التحرير
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 َلَخصم املم 
هللا عليه املسلمني ببناء للمساجد فضل كبري وقد ذكرت مكانة املسجد يف أحادیث كثرية وقدحّث الرسول صلی

املساجد واحلضور فيها. )املسجد والدعوة( واملسجد مركز دعوة ومنرب توجيه، فكم نّور قلوبا وعّمر أفئدة وأزال عنها 
تقية  والضالل، وجعل منها حبول هللا تعاىل وقوته أجياال مؤمنة أوضار اجلاهلية وغبش املعاصي وإنتزع منها جذور الزیغ

نقية، جماهدة صامدة، قانتة مطيعة، عمرت األرض بالطاعة واخلري، ونشرت اإلسالم يف آفاق واسعة ونواٍح عدیدة من 
رقاب املتجربین  املعمورة فكانت قرآنا ميشي على األرض ینري للناس مناهج احلق ویهدیهم سبل الرشاد، وسيوفا مصلتة يف

املتكربین النافرین عن احلق، املصرین على الكفر والطغيان. والكتاتيب يف املساجد حلقات لتعليم القرآن وحتفيظه وفهم 
ملكنوناته والغوص وراء خفایاه، واستنباط حلكمه وأحكامه ومعانيه وبيانه، وانتفاع بعربه ومواعظه. يف عصر اليوم نری 

عدد املشاركني من الشباب يف حلقات املساجد قليل جدا،  ون دورس أئمةُ املساجد، ونری أنقليال من الشباب حيضر 
هذ أمر خطري، لذا البد من التبنّي والّتحقيق ملاذا جيل اليوم ليست لدیه رغبة يف دورس املساجد بالنسبة للشباب الذین 

الشباب،  ثل املوانع الكبرية و العریضة أمامعاشوا قبل ثالثني او أربعني سنة، هناك علل وأسباب شّت. وقد صارت م
هذه العوائق متنع شبابنا من االشرتاك يف دروس املساجد وفوائده يف حياهتم. منها اجلهل بأصول الدعوة، اإلفراط والغلو 

 .التفصيلبيف املوعظة والتكفري والتفسيق، عدم اإلهتمام بأمور غري، اجلوال، الفيسبوك و اإلنرتنيت... وقد ذكرت املوانع 
  الكلمات املفتاحية: دروس املساجد، الكتائب األهلية، رغبة الشباب، عاصمة بدخشان.
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 املقدمة
ملساجد ااحلمد هلل رب العاملني، الرمحن الرحيم مالك یوم الدین، أمحده محد الشاكرین، وبعد: تعد 

تطوره  مامن علم حتتاجه األمة املسلمة إال وللمسجد فضل فیمركز تعليم وتدریس جلميع الفنون وشّت العلوم، 
و نشره ورفع مستواه وحث الناس علی اإلقتباس منه، واإلصطياد من خرائده سواء كان علميا أو نظریا علوم 

فاملسجد ركن ركني للعلم ومعني قوی ال ینضب، و مرتاد لكل رائد للعلم أریب، منهل ینهل منه دینا أو آخرة. 
اجملتمع ما یروی هنمهم، ویشبع رغباهتم، ویعطيهم قوة علمية وشحنة إميانية تدفع عنهم الشكوك  واألوهام، أفراد 

و حتميهم من مسوم األعداء ونفثاهتم احملمومة املسعورة اليت حياولون هبا الدس والتضليل، وذر الرماد فی العيون 
جد غذاؤك الروحي لبل أفكارها، على احلقيقة يف املسالسليمة لتنعكس مرئياهتا ومفاهيمها، وتعشو أبصارها فتتب

 وزادك اإلمياين.
د إىل أحب البالد إىل هللا مساجدها، وأبغض البال»قال الرسول صلی هللا عليه وسلم يف فضل املسجد: 

 (. 464/  2: النيشابوري، د.ت« )هللا أسواقها
« لق باملساجدظله فقال: ورجل قلبه معسبعة یظلهم هللا يف ظله یوم ال ظل إال »وفيه أیضا يف حدیث: 

 .(226/ 1: هـ2411خباري،)
 (. 31: م2116)الزركشي،قال النووي: معناه شدید احلب هلا واملالزمة للجماعة فيها

)املسجد والدعوة( واملسجد مركز دعوة ومنرب توجيه، فكم نور قلوبا وعمر أفئدة وأزال عنها أوضار 
قية ها جذور الزیغ والضالل، وجعل منها حبول هللا تعاىل وقوته أجياال مؤمنة تاجلاهلية وغبش املعاصي وإنتزع من

نقية، جماهدة صامدة، قانتة مطيعة، عمرت األرض بالطاعة واخلري، ونشرت اإلسالم يف آفاق واسعة ونواٍح 
يوفا سعدیدة من املعمورة فكانت قرآنا ميشي على األرض ینري للناس مناهج احلق ویهدیهم سبل الرشاد، و 

 مصلتة يف رقاب املتجربین املتكربین النافرین عن احلق، املصرین على الكفر والطغيان.
حلقات لتعليم القرآن وحتفيظه وفهم ملكنوناته وغوص وراء خفایاه،  )احللقات القرآنية( واملساجد 

فظوه أو بعضه، قرأو حواستنباط حلكمه وأحكامه ومعانيه وبيانه، وانتفاع بعربه ومواعظه، فقد تاله الصحابة و 
القرآن مدارسة وفهما واستنباطا يف بيوت هللا وعلى أصعدهتا، أمور عظيمة مرغب فيها تتغشاها الرمحة، وختيم 
عليها السكينة وحتفها املالئكة الكرام، یقول الصحايب اجلليل أبو هریرة رضي هللا عنه، قال رسول هللا صلى هللا 

لسكينة، من بيوت هللا یتلون كتاب هللا ویتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم ا ما اجتمع قوم يف بيت»عليه وسلم: 
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النيشابوري، ) «وغشيتهم الرمحة، وحفتهم املالئكة، وذكرهم هللا فيمن عنده، ومن أبطأ به عمله مل یسرع به نسبه
 (.1152/ 5: د.ت

 دينة بدخشان(مباملسجد والدعوة يف اجملتمع اإلنساين )
یدّرسون العلوم املختلفة مثل التفسري، واحلدیث، الصرف والنحو؛ دروس التجوید، دورس أئمة املساجد 

اللغة العربية يف املساجد دائما أئمة املساجد یقدمون الدروس لألبناء الصغار وأیضا یفسرون القرآن بعد بعض 
يف هذه  ملساجد موجودةالصلوة  اخلمس يف الليل أو النهار، یقدمون خطبة اجلمعة و العيدین، حلقات دروس ا

 العاصمة،  املشكلة اليت حنسها يف هذه السنوات قلة رغبة الشباب بدروس أئمة املساجد.
 دورس املساجد يف مدينة بدخشانيف قلة رغبة الشباب 

يف عصر اليوم نری أن قليال من الشباب حيضرون يف دورس أئمة املساجد، نری أن عدد املشاركني من 
ساجد قليل جدا، نری أكثر الشباب يف یوم اجلمعة یأتون متأخرین حينما ینتهي اإلمام الشباب يف حلقات امل

من اخلطبة، الیهتمون خبطبة اإلمام وليست لدیهم رغبة باملوضوعات اليت یقدمها أئمة املساجد، بعضهم حيضر 
ارك يف ال یشيف وقت الصالة حينما یقضی اإلمام الصالة خيرج من املسجد مسرعا والیقف  يف املسجد و 

دروس، هذ أمرخطري البد من التبنّي والّتحقيق، ما هو السبب الذي یفعل أن الشباب اليوم الیبايل بدروس 
ئمة املساجد بالنسبة للشباب الذین عاشوا قبل ثالثني او أربعني سنة، هناك علل وأسباب موجودة و قد أ

ن هذه وانع متنع شبابنا من االشرتاك واالستفادة مصارت مثل املوانع الكبرية و العریضة أمام الشباب، هذه امل
 الدروس و أن یقتطفوا مثارها يف حياهتم.

 :يف طريق الدعوةأمام الشباب وقعت اليت  العوائق
 اجلهل بأصول الدعوة

هام يف الشریعة اإلسالمية نری يف نصوص الدین أن مجيع األدیان السماویة قد  يءأصول الدعوة ش
ًنا َلَعلَُّه أكدت  على هذا األمر وقد قال هللا تعالی يف القرآن اجمليد ﴿اْذَهَبا ِإىَل ِفْرَعْوَن إِنَّهُ َطَغى، فـَُقواَل َلُه قـَْواًل لَيِّ 

لی، قال أنا ربكم األع ية أمر هللا موسی عليه السالم باللني أمام الذهذه اآلی ( يف44یـََتذَكَُّر أَْو خَيَْشى﴾ )طه 
بلدنا ال یعرفون طرق الدعوة خياطبون الشباب بكلمات شدیدة عنيفة خيوفوهنم  أكثر أئمة املساجد يف

 يف يوالیبشروهنم، وال یعرفون أصول الدعوة هذا األمر صار سببا لفرار الشباب من املسجد. وقد تكلم مع
معه عدد كبري من الشباب و قالوا حنن نعمل بأعمال تقربنا إلی النار حنن لسنا من أهل اجلنة، ألننا نستفيد اجلا
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من التلفاز ونشاهد أحنانا أفالما، قلت هلم من الذي قال لكم أنتم من أهل النار؟ و قد قنطوا من رمحة هللا، 
نا حنن لسنا أنفس ساجد، وخفنا و قلنا يفحيمنا سألت عن سبب قنوطهم، قالوا مسعنا موعظة بعض أئمة امل

ِ ِإنَّ  َ یـَْغِفُر الذُّنُوَب ا مبسلمني، قرأت هلم اآلیة ﴿ُقْل یَاِعَباِدَي الَِّذیَن َأْسرَُفوا َعَلى أَنـُْفِسِهْم اَل تـَْقَنطُوا ِمْن َرمْحَِة اهللَّ هللَّ
يًعا إِنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم﴾ )الزمر  ي بن أيب طالب: ما يف القرآن  آیة أوسع من هذه اآلیة:" ( وقال عل53مجَِ

قل یا عبادي الذین أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة هللا" وقال عبد هللا بن عمر: و هذه أرجی آیة  فی 
القرآن فرد عليهم ابن عباس وقال أرجى آیة يف القرآن قول تعاىل:﴿وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم﴾ 

 .(161/ 25: م21164القرطيب، (، )6: )الرعد
ْيِه وقرأت هلم حدیث الرسول هللا صلی هللا عليه وسلم الذي روي: َعْن َأيب ُهرَیـْرََة، َعِن النَّيِبِّ َصلَّى هللاُ َعلَ 

 (.1211/  4: النيسابوري، د.ت«)ِإنَّ َرمْحَيِت سبقت َغَضيِب » َوَسلََّم، قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ:
یعملون يف إذاعة النساء )بانوان( يف مدینة بدخشان، كم مرة ذكرت   نسألين أحد الصحفيني الذیوقد 

كلمة الغضب والعقاب وصفة الرمحة يف القرآن الكرمي؟ من املعلوم أن صفات رمحة هللا جاءت يف القرآن الكرمي 
وفوننا ل صفة الرمحة و داميا خيأكثر من كلمة الغضب والعقاب، مث قال يل ملاذا أئمة املساجد ال یتكلمون حو 

من عقاب هللا، و الیقولون من رمحته شيئا. فی احلقيقة بعض األئمة ینفر الشباب من املسجد. هم منفرون 
لََّم، قَاَل: باملبشرین، قال الّرسول صلی هللا عليه وسلم َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َعِن النَّيِبِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوسَ  اليسو 

ُروا، َوالَ تـُنَـفُِّروا» ُروا، َوَبشِّ ُروا َوالَ تـَُعسِّ  (.  45/ 2: هـ2411خباري، « )َیسِّ
ا، بعض أئمة مساجدنا هم منذرین فقط، هذا أمر خطأ علی الداعي أن یكون ناصحا أمينا مبشرا ونذیرً 

اجدنا، ن أئمة مسالیليق بشأهنم. على أن حنن نسمع من الناس يف املساجد مثل هذه الكلمات دائما من لسا
قدون املسجد ولدي هؤالء الشباب فكرة مجيلة، یعت و قد صارت دعوهتم سببا لقنوط الشباب الذین معنا يف

بوحدانية هللا تعالی. هذا ليس طریق الدعوة و اإلصالح، وقد قال الّرسول صلی هللا عليه وسلم )َعْن َأيب ُهَریـْرََة؛ 
ابن مالك، « )مْ ِإَذا مسَِْعَت الرَُّجَل یـَُقوُل: َهَلَك النَّاُس. فـَُهَو أَْهَلُكهُ »سلم قَاَل: َأنَّ َرُسوَل هللِا صلى هللا عليه و 

1114 :5/2433.) 
 اجلهل بأمور الدين

عاملا مبا یقول و أن یكون ذا بصرية فی أمور الدعوة، قال هللا تعالی)ُقْل َهِذِه  يالبد أن یكون الداع 
(. یَْدُعو ِإىَل 211 :یوسفَعَلى َبِصريٍَة أَنَا َوَمِن اتَـّبَـَعيِن َوُسْبَحاَن اهللَِّ َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكنَي ) َسِبيِلي أَْدُعو ِإىَل اهللَِّ 
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ُ َرُسوُل  اهللَِّ هِبَا َعَلى َبِصرية ِمْن َذِلَك، َویَِقنٍي َوبـُْرَهاٍن، ُهَو وَُكلُّ َمِن اتَـّبَـَعُه، یَْدُعو ِإىَل َما َدَعا إِلَْيهِ  اهللَِّ َصلَّى اهللَّ
(.  (.141/ 4: م2116ابن كثري، َعَلْيِه َوَسلََّم على َبِصريٍَة َویَِقنٍي َوبـُْرَهاٍن َشْرِعيٍّ َوَعْقِليٍّ

أما إذا كان الداعي جاهال الیعرف بأمور الدین ليست عنده بصرية، جهل الداعی أمر خطري جدا ميكن 
يس له اصل فی الدین أو من أمور البدعة و املنكرات، ضرر أن یری الصواب خطأ، ویدعو الناس إلی شئ ل

الداعی اجلاهل بأمور الدین أكرب من ضرر ترك الدعوة. من أجل هذا أمر هللا تعالی رسوله صلی هللا عليه وسلم 
 (.211 :یوسف) أن یعلن للناس ﴿ُقْل َهِذِه َسِبيِلي أَْدُعو ِإىَل اهللَِّ َعَلى َبِصريٍَة أَنَا َوَمِن اتَـّبَـَعيِن...﴾

مع األسف الشدید أن بعض أئمة مساجدنا جهلوا على ما تعلموا يف اجلامعة و ليست لدیهم بصرية 
 بأمور الدعوة، هذا األمر صار سببا لقلة رغبة الشباب بدروس املساجد.

 (يراط والغلو يف املوعظة )التكفري والتفسيقاال
هذه األمور، لقد أمر هللا رسوله أن یدعو الناس  هذا أیضا أمر خطري جدا، علی الداعی أن یتجنب من 

ْم باملوعظة احلسنة و اجلدال األحسن قال هللا تعالی﴿ادُْع ِإىَل َسِبيِل رَبَِّك بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة احلََْسَنِة َوَجاِدهلُْ 
(  وأیضا یـَُقوُل 215 :یَن﴾ )النحلَوُهَو أَْعَلُم بِاْلُمْهَتدِ  بِالَّيِت ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ رَبََّك ُهَو أَْعَلُم مبَْن َضلَّ َعْن َسِبيِلهِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَْن یَْدُعَو اخْلَْلَق ِإىَل اهللَِّ ﴿بِاحلِْْكَمِة﴾  احلكمة ال یكتمل إال بالعلم و تـََعاىَل آِمرًا َرُسولَهُ حُمَمًَّدا َصلَّى اهللَّ
: م21164القرطيب، )َما أَنـْزَلَهُ َعَلْيهِ  ِمَن اْلِكَتاِب َوالسُّنَّةِ ﴿َواْلَمْوِعظَةِ احلََْسَنِة﴾واملعرفة. وروي عن اْبُن َجرِیٍر: َوُهَو 

22  /112). 
 َأْي: مبَا ِفيِه ِمَن الزََّواِجِر َواْلَوقَائِِع بِالنَّاِس ذَكََّرُهْم هِبَا، لَِيْحَذُروا بَْأَس اهللَِّ تـََعاىَل. 

 ْم بِالَّيِت ِهَي َأْحَسُن﴾ َأْي:من احتاج منهم إلی مناظرة و جدال ، فليكن بالوجه األحسنَوقـَْولُُه: ﴿َوَجاِدهلُْ 
وا ِمنـُْهْم﴾ ِبرِفق َوِلنٍي َوحسن خطاب، َكَما قَاَل: ﴿َوال ُُتَاِدُلوا أَْهَل اْلِكَتاِب ِإال بِالَّيِت ِهَي َأْحَسُن ِإال الَِّذیَن ظََلمُ 

ا ِإىَل ِفْرَعْوَن تـََعاىَل بِِلنِي اجْلَاِنِب، َكَما أََمَر ُموَسى َوَهاُروَن، َعَلْيِهَما السَّاَلُم، ِحنَي بـََعثـَُهمَ  [ فََأَمَرهُ 46]اْلَعْنَكُبوِت 
 (.112/  4 م:2111ابن كثري،  [)44:فـََقاَل: ﴿فـَُقوال َلُه قـَْوال لَيًِّنا َلَعلَُّه یـََتذَكَُّر أَْو خَيَْشى﴾ ]طه

تنفران املدعو من الداعی حينما یسمع املدعو مثل هذه الكلمات من قبل التكفري والتفسيق كلمتان 
الداعی، هو یفّكر فی نفسه أن هذا الداعي عدو له حيّقره، و أحيانا یقوم املدعو یدافع عن نفسه، أكثر األئمة 

املساجد  ةالیراعون هذه األمور فی دعوهتم، وقد مسعت من الطالب الذین معنا فی اجلامعة یقولون أن بعض أئم
 أعداء للشباب، و ادی هذاألمر إلی فرار أكثرالشباب من دروس املساجد.
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: : عدد من العلماء یكّفرون و یفّسقون الناس، لقد مسعنا من بعض األئمة یقوليتنة التكفري والتفسيق
عمل يف یوالذی یعمل يف البنوك الربویة فهو كافر، والذي یشرتك يف مثل هذه احلفالت فهو كافر، و الذي 

احلكومة فهو كافر، والذی یرتك هذالعمل فهو كافر و آیس من رمحة هللا، والذی مل یعمل هبذاحلدیث فهو  
 كافر، البنت اليت الترعی اجلحاب فهی كافرة، والذی خيرج من املذهب )املذهب الفقهي مثل األحناف( يف

صحح آراء احلقيقة خيرج الناس من اإلسالم، و ی املسائل الفرعية فهو كافرعليه احلد. هذه اآلراء و النظریات يف
 العلمانيني. وقد قال الرسول صلی هللا عليه و سلم" َوَمْن َدَعا َرُجاًل بِاْلُكْفِر، أَْو قَاَل: َعُدوُّ هللِا َولَْيَس َكَذِلكَ 

 (.21/ 2: النيسابوري، د.تِإالَّ َحاَر َعَلْيِه ")
 –مان من استحالل عملي للربا والزىن وشرب اخلمر وغريها وخباصة ما فشا يف هذا الز  -فكل املعاصي 
فالجیوز أن نكفر العصاة املتلبسني بشیء من املعاصي جملرد ارتكاهبم هلا واستحالهلم  يهی من الكفر العمل

ا ما یكشف لنا عما يف قرارة نفوسهم أهنم الحيرمون م -یقينا  –لنا منهم  –یقينا  -إیاها عمليا  إال إاذ ظهر 
 م هللا ورسوله اعتقادا فإذا عرفنا أهنم وقعوا يف هذه املخالفة القلبية حكمنا حينئذ بأهنم كفروا كفرردة.حر 

أما إذا مل نعلم ذالك فال سبيل لنا إىل احلكم بكفرهم ألننا خنشى أن نقع حتت وعيد قوله عليه الصالة 
 (.21لباين، د.ت:أو السالم : إذا قال الرجل ألخيه: یا كافر فقد باء هبا أحدمها )

 عدم اإلهتمام باملوضوعات املهمة:
بعض األئمة يف أكثر األوقات یتكلون فی فضائل الصالة والصوم والصف األول دائما... هناك 
موضوعات أخری هي هامة جدا، حيتاج شباب اليوم أن یكون لدیهم خربة هبا، وقد یواجه الشباب أسئلة 

نتنا الصحيحة هلذه األسئلة اليت طرحت من قبل العلمانيني. هنا يف مدیخطرية يف اجملتمع وال جیدون األجوبة 
)بدخشان( علمانيون لدیهم احللقات الدرسية یدعون الشباب ليشرتكوا يف دروسهم، ویدرسوهنم ویتكلمون 

الشكوك بالنسبة لآلیات القرآنية واألحادیث النبویة، یلقون أسئلة خطرية بالنسبة  يعن املسائل اليت تلق
حادیث النبویة ویردون بعض األحادیث، الشباب الذین جیلسون يف هذه احللقات حينما یسمعون هذه األ

األسئلة یرجعون إلی أئمة املساجد فالجیدون األجوبة الصحيحة املقنعة  هلذه األسئلة، إذا هؤالء الشباب 
ك یرتكون املسجد مانيني، بعد ذلیفكرون أن هؤالء األئمه الیعلمون شيئا فيرتكوهنم. و یذهبون خلف هوآلء العل

 وبعض هؤالء الشباب یقتدون هبؤالء املالحدة.
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علی األئمة أن یتوجهو إلی هذه األمور وأن یستجيبوا على هذه األسئلة ببصرية اليت یزیل الشكوك 
 والشبهات الواردة يف أذهان الشبان. 

 

 كثرة العمل واملشاغل
ور يف بيته ویعمل خارج البيت، ليس عنده وقت للحض بعض الشباب لدیه عمل كثري وخيرج مبكرا من

مثل هذه احللقات، الحيضر اجلماعة وال یأتی إلی املسجد إال قليال، و الجیلس مع أئمة املساجد، هذا أیضا 
 أمر خطري جدا، عدم اإلهتمام بأمور الدین و ترك اآلخرة یكون سببا لغفلة اإلنسان.  

  اجلوال، الفيسبوك واإلنرتنيت
أسباب اللهو اجلوال والفسبوك واإلنرتنيت، عدد كثري من الشباب قد أفرطوا يف هذا األمر، دائما  ومن

رون بالغو يف هذا األمر وصار اجلوال قرین سوء هلم والحيض قدیكونون مع اهلاتف او الفيسبوك واإلنرتنيت، و 
رتنيت هلاتف او الفيسبوك واإلناملساجد، والیشرتكون يف دروس أئمة املساجد، هذا خطر عظيم وأمر قبيح. ا

من الوسائل احلدیثة علی الشباب املسلم أن یستفيد من هذه الوسائل للدین وخلدمة الوطن، اهلاتف أو الفيسبوك 
واإلنرتنيت يف ذاته ليس سيء، املشكل يف استخدام هذه الوسائل، والذی یستفيد منها للدعوة و لرد عقاید 

 ل هللا، فعلينا أن نسفيد منها بطریقة شرعية  والنضيع وقتنا هبا.اإلحلاد فهو جماهد جیاهد فی سبي
 تقابل برنامج اإلذاعة مع املسجد

مع األسف الشدید هناك التلفاز وسایر املوسائل اإلعالم ولألسف ليست لدیهم برنامج العلمي، دائما 
وقت  من ناحية أخری يفلدیهم برنامج سيئة اليت الیليق بالشباب املسلم أن یستمع إىل هذه اإلذاعات، 

الصلوات لدیها إذاعات السيئة مثل األفالم و.....، مينعون الناس من املسجد و الصالة، أیها الشباب و قد 
جاهد أصحاب الكهف مع الكفار و برناجمهم الكفري ، هاجرو يف سبيل اهلل، وجلؤو إىل كهف، ومل یرضوا 

ضيعوا یّهالشباب أن تقتدوا هبم، التبالكفر و اإلحلاد، أصحاب الكهف قدوة لكل شباب املسلمني، عليكم أ
 أوقاتكم الثمينة، وعلی املربني و الوالدین آن یساعدوا و یرشدوا أبناهنم و أن الیرتكوهم ليهلكوا.

 ختّلف يف املسجدوجود اال
ختالف السياسي واملذهيب ألعضاء املنظماتال موجودین يف بعض املساجد یشاجرون بينهم فی اال

أحيانا خيتصمون فی هذه املسائل وبعض الشباب یكرهون هذه املسائل، بعض الشباب املوضوعات السياسية و 
ليس لدیهم  إهتمام هبذه املوضوعات عندما یرون ویسمعون هذه املوضوعات يف داخل املسجد یرتكون املسجد 
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رون و یتخاصمون جویفّرون والیأتون اليه، اإلختالف يف األمور الفقهية بني العلماء أیضا موجود يف مدینتنا، یشا
يف املوضوعات املختلفة، مثل عدد ركعات الرتویح، و رفع اليدین فی الصالة... صارت هذه األمور سببا لقلة 

 عالقة الشباب لدوس املساجد.
 عدم وجود التنوع يف برنامج دروس املساجد

كون وأن ت الربنامج الرتبوي للشباب شيء هام جدا، علی األئمة أن یكون لدیهم برنامج للدروس،
دروسهم متنوعة، أن یقدموا الدورس يف املسائل الضروریة، عدم التنوع یكون سببا للملل و عدم احلضور الناس، 
التحضري أیضا مهم جدا، أكثر األئمة حينما یقدمون الدّرس للناس یقرأوون من الكتاب ماعندهم حتضري 

مون فی موضوع خاص، و قد مسعت من بعض الیعلمون ما یقولون، دائما یدرسون من كتاب  واحد او یتكلّ 
الشباب یقولون إمام هذاملسجد خيطب يف موضوع الصالة و الصوم و الصدقة فقط، و ما مسعنا من فمه شيئا 

لن یكون املسجد قادرا على ذلك إال إذا هيأ اهلل له إماما توفرت له املقومات العلمية  فی موضوعات أخری.
 :ينصب العظيم ویؤدي مهام هذه الوظيفة اجلليلة وأهم هذه املقومات هاملطلوبة لكل من یشغل هذا امل

 إخالص العمل هلل تعالی حّت یكون مؤیدا منصورا مقبوال وحمبوبا عند هللا وعند الناس. – 2
االبتعاد عن الریا واملباهات، فإن األمور مبقاصدها واألعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى ومن  - 1

 فيه شانه هللا. تزین مبا ليس
أن یكون حافظا لكتاب هللا أو حيفظ قدرا كبريا من القرآن الكرمي، قادرا علی تفسري اآلیات القرآن  - 3
 الكرمي.

أن حيفظ عددا من األحادیث النبویة، من ریاض الصاحلني أو األربعني النوویة أو من بلوغ املرام أو  - 4
  غريها من كتب احلدیث املعتمدة.

رف الفقه يف الدین عقيدة و شریعة و باألخص فقه العبادات و أهم ذلك ما یتعلق بالطهارة، أن یع - 5
و الصالة، و الصيام، و كذلك فقه املعامالت ليعرف ضوابط الكسب واإلنفاق، وحيذّر الناس من الغش 

، حّت تكون والتدليس وأخذ أموال الناس بالباطل، وحيذّرهم كذلك من اإلسراف والتبذیر والبخل والتقتري
  تصرفاهتم املالية يف ضوء الكتاب والسنة.

 أن جیيد اللغة العربية حّت یعرف معاين ما أنزل هللا على رسوله صلى هللا علبه وسلم. - 6
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أن یقرأ السرية النبویة والشمائل احملمدیة وسري السلف الصاحل ففيها قدوة صاحلة، وأسوة حسنة  - 2
 المية عالية.وثروة علمية نافعة، وثقافة إس

أن یعرف الفرق اإلسالمية وعقائدها، واالُتاهات الفكریة ومقاصدها، واملذاهب اهلدامة وأهدافها،  - 1
حّت یتمكن من مناقشتها يف ضوء كتاب هللا تعاىل وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، وما كتبه علماء املسلمني 

 احملققون وینقد زیفها وحيذر من باطلها.
یتعرف على مشكالت العامل اإلسالمي، وأحوال األقليات اإلسالمية املضطهدة وكيف السبيل أن  - 1

حلل هذه املشكالت، ونصرة هذه األقليات وما املخرج املنقذ من املآزق اليت وقع فيها املسلمون بسبب ضعف 
 اإلميان وقلة الوازع الدیين، وبعدهم عن منهج هللا السوي املستقيم.

على وسائل اإلعالم املختلفة، ویعرف اجابياهتا وسلبياهتا، وما أصيب به املسلمون أن یتعرف  - 21
بسبب هذا االنفتاح اجلدید، وتبادل الثقافات املختلفة والغزو الفكري املكثف، وأخطار البث املباشر عن طریق 

  (.21 سعود، د.ت:اإلعالم الوافد الذي یستهدف العقيدة واألخالق والقيم.)
 لة املسجد ومكانتهاجلهل بفضي

وإن للمسجد أثرا عظيما يف هذا الدین؛ إذ هو منارة هدی ،  ياجملتمع اإلسالم للمسجد فضل كبري يف 
 یتصل العبد فيه بربه، ویتقوی إميانه، و جیتمع بإخوانه ليتعاون اجلميع علی نشر الفضيلة و حماربة الرذیلة، مع

تمع سجد هي الرابطة القویة اليت توثق الصلة بني فئات اجملاألسف الشدید أكثر الشباب الیعرفون منزلة امل
اإلسالمي وحتقق التعارف والتآلف بني عموم املسلمني، وفيه وبه تقوى األخوة الدینية ویتماسك بناء العمل 

 اإلسالمي و هو أنسب مكان لنشر الدعوة اإلسالمية و تعليم الناس أمور دینهم.
لبقاع قدره  وعظم شأنه واختاره بيتا وأضافه إىل نفسه واعتربه أحب ا وقد نوه هللا تعاىل باملسجد ورفع

 (.21 :َوأَنَّ اْلَمَساِجَد هلِلَِّ َفاَل َتْدُعوا َمَع اهللَِّ َأَحًدا )اجلن لدیه.
هللا عليه وسلم حيب املسجد ویعظمه ویقضي جل وقته فيه إماما ومعلما وقاضيا ولذا كان رسول هللا صلى

  بإذنه وسراجا منريا.وداعيا إىل هللا
فكان املسجد يف زمنه هو املعهد واجلامعة ومركز القيادة، وكذلك كان خلفاؤه وسلف هذه األمة یعظمون 

 املسجد حّت صار منطلق أعماهلم العلمية والعملية.
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 دارسونهما اجتمع قوم يف بيت من بيوت هللا یتلون كتاب هللا ویت»قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
بينهم إال نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرمحة، وحفتهم املالئكة، وذكرهم هللا فيمن عنده، ومن أبطأ به 

 ( .1152/  4: النيسابوري، د.ت«)عمله مل یسرع به نسبه
ویعترب إمام املسجد وخطيبه عماد املسجد ونرباسه وقوته، به یؤدي املسجد وظائفه الدینية واالجتماعية، 

خطيب املسجد عاملا عامال قوي الشخصية، نافذ البصرية، سدید الرأي، رفيقا حليما ثبتا، ثقة عارفا فإذا كان 
بعادات الناس و أحواهلم، كان تأثريه يف مجاعة املسجد وأهل احلی قویا مفيدا یعلمهم و یرشدهم و یقودهم 

 (. 31 سعود، د.ت:إلی اخلري و الفضيلة)
 السلوك السيء مع الشباب

عی أن یكرم املدعو، و خياطبه باللني والرفق، أن یكون ذاخلق حسن لقد وصف هللا نبيه، هبذه علی الدا
ُهْم َواْستَـْغِفْر هَلُْم عَ الصفة ﴿فَِبَما َرمْحٍَة ِمَن اهللَِّ لِْنَت هَلُْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف  نـْ

َ حيُِبُّ اْلُمتَـوَكِِّلنَي﴾ )آل عمرانَوَشاِوْرُهْم يف   .(251 : اأْلَْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اهللَِّ ِإنَّ اهللَّ
لو كان الداعي سيء الكالم قاسي القلب عليهم ألنفضوا عنك و تركوك، َولكن اهللََّ مَجََعُهْم عليك، 

َلْيِه َوَسلََّم فی ن عمر: إنه رأی صفة َرُسوِل اهللَِّ َصلَّى اهللَُّ عَ َوأآلن جانبك هلم تأليفا لقلوهبم، كما قال عبدهلل ب
الكتب املقدمة أنه ليس بفظ ، والغليظ، والسخاب فی االسواق، َواَل جیزی بالسيئة السيئة، ولكن یعفو 

 (.241/  3 م:2111ابن كثري،  ویصفح )
الُتوز الصالة حاسرا، ویشتم  مع األسف الشدید العنف موجود يف مساجدنا، بعض األئمة یقول

الشباب الذین جاءو إلی املسجد حاسرا، ویلزمون لبس القلنسوة أو العمامة وجعلوهم من أركان الصالة 
 بزعمهم، هذه التوجيهات مضرة للدعوة. 

 األصدقاء و القرناء 

لسوء یؤثر انسان، وجليس اإلجتماع له أثر كبري علی األجيال، اجلليس الصاحل یكون سببا لصالح اإل 
علی جليسه، نری بعض الشباب فی اجملمتع حني جیلسون مع قرناء السوء یتأثرن من أخالقهم و عاداهتم، مع 

ملخدرات؛ ااألسف الشدید يف اجملتمع األفغانی یزداد عدد الشباب الذین یشربون اخلمر ویقامرون ومدمين 
ن معهم، ء السوء الذین جیلسون معهم، یتجولو السبب الوحيد الذي یكون لسقوط الشباب يف هذه املهلكة قرنا
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یأخذون منهم العقيدة و األخالق و العمل، تارك الصالة له أثر علی جليسه، وقد أكد الرسول صلی هللا عليه 
 وسلم على هذا املوضوع.

ي یـَْقرَأُ اْلُقْرآَن َمَثُل اأْلُتْـُرجَِّة رحُِيَها الَّذِ َمَثُل اْلُمْؤِمِن »َعْن أََنٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: 
 رِیَح هَلَا، َوَمَثُل اْلَفاِجِر اَل طَيٌِّب، َوطَْعُمَها طَيٌِّب، َوَمَثُل اْلُمْؤِمِن الَِّذي اَل یـَْقرَأُ اْلُقْرآَن َكَمَثِل التَّْمَرِة َطْعُمَها طَيٌِّب، وَ 

 اْلُقْرآَن َكَمَثِل احْلَْنظََلِة الرَّحْيَانَِة، رحُِيَها طَيٌِّب، َوطَْعُمَها ُمرٌّ، َوَمَثُل اْلَفاِجِر الَِّذي اَل یـَْقرَأُ  الَِّذي یـَْقرَُأ اْلُقْرآَن َكَمَثلِ 
، َواَل رِیَح هَلَا، َوَمَثُل اجْلَِليِس الصَّاِلِح َكَمَثِل َصاِحِب اْلِمْسِك، ِإْن ملَْ ُیِصْبَك ِمْنُه َشيْ   َأَصاَبَك ِمْن ءٌ َطْعُمَها َمرٌّ

 أبوداوود، د.ت: )«رحِِيِه، َوَمَثُل َجِليِس السُّوِء َكَمَثِل َصاِحِب اْلِكرِي، ِإْن مَلْ ُیِصْبَك ِمْن َسَواِدِه َأَصاَبَك ِمْن ُدَخانِهِ 
4  /151.) 

 

 طول اخلطبة والدرس
ن هذه یشكون مبعض األئمة یطيل الدرس، طول الدرس یكون سببا للملل، مسعنا من بعض الشباب 

الناحية، یقولون أئمة مساجدنا ما عندهم زمن معني للدرس، بعض األئمة ال یهتم بالوقت أحيانا یطيل زمن 
درسه و الیراعی حال املخاطبني، و هذا أیضا أمر قبيح و قد وضح الرسول صلی هللا عليه وسلم و آمر أئمة 

 الدعوة. الذین یصلون بالناس أن یراعوا حال املصلني فكيف بأمور
ِلُس، مُثَّ یـَُقوُم، َویـَْقرَأُ آیَاٍت َكاَن النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم خَيُْطُب قَائًِما، مُثَّ جیَْ »َعْن َجابِِر ْبِن مَسُرََة، قَاَل: 

 (.221/  3: م2116النيسائي، «)َویَْذُكُر اهللََّ َعزَّ َوَجلَّ، وََكاَنْت ُخْطَبُتُه َقْصًدا َوَصاَلتُُه َقْصًدا
ا أَبَا اْليَـْقظَاِن َلَقْد َعْن َواِصِل ْبِن َحيَّاَن، قَاَل: قَاَل أَبُو َوائٍِل: َخطَبَـَنا َعمَّاٌر، فََأْوَجَز َوأَبـَْلَغ، فـََلمَّا نـََزَل قـُْلَنا: یَ 

ِإنَّ طُوَل َصاَلِة » َعَلْيِه َوَسلََّم، یـَُقوُل:  َصلَّى هللاُ أَبـَْلْغَت َوأَْوَجْزَت، فـََلْو ُكْنَت تـَنَـفَّْسَت فـََقاَل: ِإيّنِ مسَِْعُت َرُسوَل هللاِ 
النسابوري، «)اِن ِسْحرًاالرَُّجِل، َوِقَصَر ُخْطَبِتِه، َمِئنٌَّة ِمْن ِفْقِهِه، َفَأِطيُلوا الصَّاَلَة، َواْقُصُروا اخْلُْطَبَة، َوِإنَّ ِمَن اْلبَـيَ 

 (.514/ 1: د.ت
 عليه وسلم علی الذی یطيل بالناس الصالة. و قد غضب الرسول صلی هللا

ثـََنا ِإمْسَاِعيُل، قَاَل: مسَِْعُت قـَْيًسا، قَاَل: َأْخبَـَرين أَبُو َمْسُعوٍد، أَنَّ َرُجاًل، قَاَل: َواهللَِّ یَا َرسُ  وَل اهللَِّ ِإيّنِ َحدَّ
 َعَلْيِه َوَسلََّم يِف َمْوِعظٍَة َأَشدَّ بَِنا، َفَما رَأَْیُت َرُسوَل اهللَِّ َصلَّى هللاُ  أَلَتََأخَُّر َعْن َصاَلِة الَغَداِة ِمْن َأْجِل ُفاَلٍن ِمَّا یُِطيلُ 

 َذاِإنَّ ِفيِهُم الضَِّعيَف َوالَكِبرَي وَ ِإنَّ ِمْنُكْم ُمنَـفِّرِیَن، فَأَیُُّكْم َما َصلَّى بِالنَّاِس فـَْلَيَتَجوَّْز، فَ »َغَضًبا ِمْنهُ یـَْوَمِئٍذ، مُثَّ قَاَل: 
 (.241/ 2: 4«)احلَاَجةِ 
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 حركة العلمانية، الغزو الفكري
العلمانية: هي حركة اجتماعية هتدف إىل صرف الناس عن االهتمام باآلخرة إىل االهتمام باحلياة    

الدنيا وحدها، ال عالقة لكلمة العلمانية بالعلم، وإمنا عالقتها قائمة بالدین على أساس سليب وهو نفي الدین 
ذا العصر، ... العلمانيون عددهم كبري يف هعن جماالت احلياة: السياسية، واالقتصادیة، واالجتماعية، والفكریة 

هم حيصرون الدین بأمور قليلة معدودة، العلمانيون یقولون حنن أحرار یی أعمال الدنيا، حيضون ویرغبون 
الشباب للریاضة واحلضور يف حمافل الغناء و الرقص و ترك دروس املساجد. یقولون إن أئمة املساجد یضيعون 

عوا و ال تشرتكون يف دورس املساجد، الدین ما إهتم بأمور الدنيا، الدین فقط العبادة أوقاتكم مبقاالهتم، التسم
فی املسجد، ال صلة للدین بأمور الدنيا، حنن أحرار يف أمور السياسة وسائر شؤون الدولة، الشباب الذین 

 جیلسون معهم یرتكون الصالة و الیهتمون بدروس املساجد.
 احلكومة و الدولة  

 الدولة اإلهتمام بالصالة، وقد قال هللا تعالی:من وظائف 
ْلُمْنَكِر َوهلِلَِّ َعاِقَبُة ا ﴿الَِّذیَن ِإْن َمكَّنَّاُهْم يف اأْلَْرِض أَقَاُموا الصَّاَلَة َوآتـَُوا الزََّكاَة َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِف َونـََهْوا َعنِ 

 .(42:اأْلُُموِر﴾ )احلج 
ة بالنسبة للمساجد والدروس فيها ضعيف جدا، والتشرف على دروس سف الشدید برنامج الدولمع الأل

أئمة املساجد، عدم إهتمام الدولة بأمور املساجد يف ذاته خطر يف اجلامعة، ليس لدی األئمة املنهج الدراسی 
املوحد لدروس املساجد، كل إمام لدیه منهج یدرس الطالب يف مسجد الذي یصلي فيه بالناس، عدم وجود 

لدراسی للمساجد، وعدم اإلشراف و اإلهتمام بشؤون املساجد صار سببا لقلة عالقة الشباب لدروس النظم ا
 املساجد.

 نتائج البحث
ذا يف العصر املاضي ويف ه يمن خالل البحث وجدنا أن للمسجد مكانة رفيعة يف اجملتمع اإلسالم

ل البحث ، وجدنا من خالنساينالعصر أیضا، دروس املساجد واحللقات القرآنية هلا أثر عظيم يف اجملتمع اإل
مون حلقات دروس املساجد، و الیهت أن  أكثر الشباب اليوم ما عندهم عالقة لدروس املساجد، الیشرتكون يف

 أما الشباب الذین تركو هذه الدروس.هبا، هناك أسباب و علل قد صارت املوانع 
 األسباب املانعة عن الدرس نوعني: منها األسباب الداخية اليت موجودة يف داخل املسجد مع الشباب وهي:
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 .االفراط والتفریط يف املوعظة و التكفري و التفسيق 
 .اجلهل بأمور الدین و طرق الدعوة 
 .عدم االهتمام بأمور هامة 
 .كثرة العمل والشغل 
 ابل  برنامج اإلذاعة مع املسجد.تق 
 .وجود االختالف يف املناقشة داخل املسجد 
 .عدم وجود التنوع الدروس  يف املساجد 
 .اجلهل بفضيلة املسجد 
 .السلوك السيء مع الشباب 
 .أثر االصدقاء 
 .زمن الدرس طویل 

أما األسباب اخلارجية،  فهي احلركة العلمانية والغزو الفكری، وضعف إشراف الدولة على أمور املساجد 
 وعدم اإلهتمام هبا. 

 يهرس املصادر و املراجع

 القرآن الكرمي .2
دار طيبة للنشر دمشق: ، تفسري القرآن العظيم م(. 2111. )بن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمرا .1

 .الطبعة: الثانيةوالتوزیع، 
: حممد ت، املوطّا م(.1114) .مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدينابن  .3

-: مؤسسة زاید بن سلطان آل هنيان لألعمال اخلريیة واإلنسانية أبو ظيبمصطفى األعظمي، 
 .اإلمارات املتحدة العربية، الطبعة: األوىل

: حممد حميي ، تسنن أبو داوود .(د.ت). بن إسحاقأبو داود، أبو داود سليمان بن األشعث  .4
 .: املكتبة العصریة، صيدابريوت ،الدین عبد احلميد
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: حممد ت، صحيح البخاري هـ(.2411.)حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي، البخاري .5
قيم حممد تر : دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم دمشقزهري بن ناصر الناصر، 

 .فؤاد عبد الباقي( الطبعة: األوىل
املكتبة  ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع[ فتنة التكفري .)د.ت(.، حممد ناصر الدین األلباينألباين .6

 الشاملة.
إعالم الساجد  .(م2116) .الزركشی،  أبو عبد هللا بدر الدین حممد بن عبد هللا بن هبادر الشافعي .2

أبو الوفا مصطفى املراغي الناشر: اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية الطبعة:  ، احملقق:بأحكام املساجد
 .الرابعة

نشور الكتاب مهذا ، إمام املسجد مقوماته العلمية واخللقية .)د.ت(.سعود، سعود بن حممد البشر .1
 .النشر على موقع وزارة األوقاف السعودیة بدون بيانات

جامع البيان يف تأویل  م(.1111. )بن غالب اآلمليالطربي، حممد بن جریر بن یزید بن كثري  .1
 .مؤسسة الرسالة بريوت: ،القرآن

اجلامع  .(م2164) .القرطبی، أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي .21
 –ب املصریة دار الكت ، القاهرة:: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيشت، ألحكام القرآن تفسري القرطيب

 القاهرة الطبعة الثانية.
 الصغرى سنن النسائي م(.2116. )، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساينيالنسائ .22

 . ، الطبعة: الثانيةسوریة –: مكتب املطبوعات اإلسالمية حلبهـ(، 313)املتوىف: 
عبد  : حممد فؤادت، حيح املسلمص .)د.ت(.جاج أبو احلسن القشرييالنيسابوری، مسلم بن احل .21

 : دار إحياء الرتاث العريب.بريوت ،الباقي
 


