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إنّ احلمد هللا نحمده و نستعينه, ونستغفره, ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومـن سـيئات أعاملنـا, 
من هيده اهللا فال مضل له, ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له, 

 .وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
 .102:عمران آ ل ﴾ال وأنتم مسلمونيأهيا ألذ بن آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتنّ إ ﴿
بكم الذي خلقكم من ّنفس واحدة وخلق منها زوجها وبثّ منهام رجاال  ﴿ يا أهيا النّاس اتقوا رّ

 1:سورة النساء ﴾كثريا ونساء واتقوا اهللا الذي تساء لون به واألرحام إن اهللا كان عليكم رقيبا
دا يصلح لكم أعام لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يأهيا الذين آمنوا ا تقوا اهللا وقولوا قوال سد ي ﴿

 .71−70:األحزاب ﴾يطع اهللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيام 
ا بعد , وخري اهلدي هدي حممد صىل اهللا عليه وعىل : أمّ فإن أ صد ق احلديث كتاب اهللا عزّ وجلّ

 آ له وسلم, ورش األمور حمـدثاهتا,و كـل حمدثـة بدعـة وكـل بدعـة ضـاللة, و كـل ضـاللة يف
 هـ1431يرسين يف هذا اليوم الثالث من حمرم  −شباب حركة الفالح–أهيا اإلخوة الشباب ..النار

 .اإلسالم يف تهامكانو اإلمامة /هدرس عنوانأن ألتقي بكم يف 
 : التالية العنارص عن أحتدث وسوف

 .اإلمامة معنى بيان −1
 .اإلمامة أقسام −2
 .اإلمامة شأن عظم عىل يدل ما −3
 .التصحيح نحو خطوة  −4
 الكتاب سمي ولذا وراءه, من به يقتدي دليال وصار تقدم إذا يؤم أمَّ  من :اللغة يف اإلمام معنى
ن﴿ :تعاىل قوله يف كام إماما, مِ بْلِهِ  وَ ى كِتَابُ  قَ وسَ اماً  مُ َةً  إَمَ محْ رَ  12:األحقاف,17هود﴾ وَ
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مَ ﴿ :تعاىل وقوله وْ و يَ عُ لَّ  نَدْ مْ  أُنَاسٍ  كُ هِ امِ نْ  بِإِمَ َ  فَمَ هُ  أُويتِ ينِهِ  كِتَابَ ـئِكَ  بِيَمِ لَ أُوْ ونَ  فَ ؤُ رَ قْ ُمْ  يَ الَ  كِتَـاهبَ  وَ
ونَ  ظْلَمُ تِيالً  يُ  71اإلرساء﴾ فَ
لَّ ﴿ :تعاىل وقوله كُ ءٍ  وَ ْ يْنَاهُ  يشَ صَ امٍ  يفِ  أحْ بِنيٍ  إِمَ  12يس ﴾ مُ
 ,واخلليفـة الصـالة, إمـام ومنـه ومتبـوع,رئيس, من الناس به يأتم من اإلمام :االصطالح ويف
مَّ بِهِ " :والسالم الصالة عليه قوله ومنه )1( .اجلند دوقائ تَ امُ لِيُؤْ مَ ِ لَ اإلْ عِ امَ جُ  )2( ".إِنَّ
 وإمـام هـد, إمـام: العلـامء يقول لذلك لذاته, ذما وال مدحا يتضمن ال بمجرده اإلمامة لفظ

 .أقسام إىل اإلمامة تقسيم يمكن هذا ضوء وعىل ضاللة,
 :اإلمامة أقسام

 .والدنيا الدين صالح هلم يضمن نحو عىل لتدبريها األمة أمور تويل وهي :ىالعظم اإلمامة −1
 .اإلسالم يف ارتباط من بينهام ما وسيأيت ,الصالة يف اإلمامة −2
 اإلسـالم خلدمـة التفـرغ تبـوأه ملـن يوجـب ربـاين علمـي منصب وهي :الدين يف اإلمامة −3

 والصـرب عليهـا, والرتبية حةالصحي العقيدة إىل والدعوة الصحيح, العلم بنرش واملسلمني,
 أو العظمـى, اإلمامة تويل النوع هذا رشط من وليس األذ, من ذلك سبيل يف يناله ما عىل

 :ثالثة ورشوطها .الكريم القرآن يف غالبا املذكور هو النوع وهذا الصالة, يف اإلمامة
 .بالسنة التمسك وشدة الربانية, اهلداية بسبل االعتصام  . أ

 .بأنواعه الصرب  . ب
 يف مذكورة الثالثة الرشوط وهذه .الفتن أعاصري تزعزعه ال الذي الراسخ يقنيال  . ت

نَا﴿ :تعاىل قوله لْ عَ جَ مْ  وَ نْهُ ةً  مِ ونَ  أَئِمَّ ْدُ ا هيَ نَ رِ وا ملََّا بِأَمْ ُ ربَ انُوا صَ كَ اتِنَا وَ وقِنُونَ  بِآيَ  24السجدة ﴾ يُ

                                           
 )"م أم "مادة الوسيط املعجم(  )1(
 )رواه الشيخان وغريمها(  )2(
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إِن﴿ :تعاىل قال ,والضالل الكفر يف اإلمامة −4 ثُـواْ  وَ يْ  نَّكَ مأَ ـُ هنَ ـن امَ ـدِ  مِّ عْ مْ  بَ هِ ـدِ هْ واْ  عَ نـُ طَعَ  يفِ  وَ
مْ  واْ  دِينِكُ اتِلُ قَ ةَ  فَ رِ  أَئِمَّ فْ كُ ُمْ  الْ نَ  الَ  إِهنَّ امَ ُمْ  أَيْ مْ  هلَ هُ لَّ عَ ونَ  لَ نتَهُ  12التوبة ﴾ يَ
مْ ﴿ :تعاىل وقال نَاهُ لْ عَ جَ ةً  وَ ونَ  أَئِمَّ عُ دْ مَ  النَّارِ  إِىلَ  يَ وْ يَ ةِ  وَ يَامَ قِ ونَ  ال الْ ُ  41القصص ﴾ يُنرصَ

 :أمور اإلمام مكانة عظم عىل يدلو
 الصـالة عليـه إلبـراهيم فقـال للناس, أئمة أنبياؤه وهم خلقه صفوة جعل اهللا أن :األول األمر

لُكَ  إِينِّ ﴿ : والسالم اعِ اماً  لِلنَّاسِ  جَ الَ  إِمَ ن قَ مِ تِي وَ يَّ رِّ الَ  ذُ نَالُ  الَ  قَ ي يَ دِ هْ  124البقرة ﴾ الظَّاملِِنيَ  عَ

 فـيمن ربانيـة وراثة ولكنها بية,سَ نَ  وراثة ليست الدين يف الوراثة أن مطردة رشعية اعدةق وهذه
 والسـالم, الصـالة عليـه املصـطفى بسنة يقتد ومل هيتد مل من أما الدين, يف اإلمامة رشوط حقق
 .العظمى اإلمامة توىل أو الصالة يف اإلمامة توىل وإن نصيب, الدينية الوراثة يف له فليس
 جيعلهـم أن دعـاؤهم عليهـا وتعـاىل تبـارك أثنى التي الرمحن عباد صفات من أن : الثاين األمر

ينَ ﴿ :إماما للمتقني ذِ الَّ ونَ  وَ ولُ قُ نَا يَ بَّ بْ  رَ نَا هَ نْ  لَ نَا مِ اجِ وَ اتِنَا أَزْ يَّ رِّ ذُ ةَ  وَ رَّ ٍ  قُ ـنيُ ا أَعْ نـَ لْ عَ اجْ ـنيَ  وَ تَّقِ  لِلْمُ
اماً   74الفرقان ﴾ إِمَ
 مكانتهم برفع يكافئهم أنه املستضعفني املؤمنني عباده عىل العظيمة اهللا نعم نم أن :الثالث األمر
يـدُ ﴿ :تعـاىل قـال الـدين, يف اإلمامـة قمم إىل رِ نُ ـنَّ  أَن وَ ـىلَ  نَّمُ ينَ  عَ ـذِ وا الَّ فُ ـعِ تُضْ ضِ  يفِ  اسْ  األَرْ

مْ  هُ لَ عَ نَجْ ةً  وَ مُ  أَئِمَّ هُ لَ عَ نَجْ ثِنيَ  وَ ارِ وَ   5القصص ﴾ الْ
 يقـوم وهـو ال كيـف , عظيمـة مكانـة اأهنـ شـك ال املجتمـع يف اإلمام مكانة أن :الرابع األمر

 القائـد هـو فاإلمـام ,الشـهادتني بعـد اإلسـالم أركـان أعظـم هـي التـي الصالة يف بإمامتهم
 ,ومـواعظ دروس مـن يلقي بام جلامعته واإلرشاد بالتوجيه يقوم واإلمام له تابعون واملأمومون

 مـؤمتراً  املسـجد من جيعلون الراشدون وخلفاؤه وسلم وآله عليه هللا صىل اهللا رسول كان فلقد
اس فيعلِّمـون دنيـاهم وشـئون دينهم أمور يف بينهم التشاور ليحصل املسلمني فيه جيمعون  النـَّ
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 يتفقـد واإلمـام ن,املنكـر عـن وهنيهم باملعروف أمرهم مع ,األخالق ومكارم والفقه التوحيد
علـم املسـلمني مـن معه يصيل من حاجات يف سعىوي , املرىض ويزور , الغائبني  , جـاهلهم ويُ
 يف ويسـعى بعـض من بعضهم ويقرب , بينهم ذات ويُصلح , مسيئهم وينصح , غافلهم وينبه

 , العـائيل الشـقاق مـن فـيهم االجتامعـي اخللل إصالح وحياول , بينهم واملحبة املودة أسباب
 أن يمكـن رشـيعةال إىل التحـاكم غياب ظل يف أنه اجلملة ويف , ذلك ونحو اجلريان ومنازعات

 أن عليـه نزاعـاهتم, يف النـاس بـني واحلكم املصاحلة, جلسات عقد جمال يف عظيم أثر له يكون
ر  املفاسد ودفع الرشعية املصالح حتقيق عىل يعينوه أن اجلامعة وعىل , اقدره حق املكانة هذه يقدّ

 .واألرضار
 عليـه اهللا صىل اهللا رسول سنَّة أن خاصة, الصالة إمام مكانة أمهية عىل يدل ومما  :اخلامس األمر
ـة الدولـة يف األمـور والة من سبيلهم سلك ومن , الراشدين خلفائه وسائر وسلم وآله  األمويَّ

 وسـلم وآلـه عليه اهللا صىل النبي كان فلقد , واجلهاد الصالة يف إماماً  يكون األمري أن والعباسيَّة
 نائبـاً  رجـالً  اسـتعمل إذا وكذلك , الصالة إمامة يتوىل الذي هو كان حرب عىل أمرياً  بعث ذاإ

 اهللا ريض العاص أيب بن وعثامن مكة عىل عنه اهللا ريض أُسيد بن عتاب استعمل كام , مدينة عىل
 اهللا ريض حزم بن وعمرو اليمن عىل عنهم اهللا ريض موسى وأبا ومعاذاً  وعلياً  الطائف عىل عنه
 احلـدود فـيهم ويقيم هبم يصيل الذي هو وسلم وآله عليه اهللا صىل نائبه وكان , نجران عىل عنه

 .بعدهم ومن بعده خلفاؤه وكذلك
 تاريخ يف نظر فمن علامئهم, كبار من املسلمني حكام كان عندما وقائام ممكنا االرتباط هذا وكان

 األدلـة أكرب ومن املؤمنني, أمراء كانوا لذيا الوقت يف األمة علامء هم كانوا أهنم أدرك اخللفاء,
 ورد الذي السؤال تأمل فمن األقاليم, مجيع من إليهم ترد كانت التي العلمية األسئلة ذلك عىل
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 مـا صـدق علـم جوابـه, وتأمـل القـدر مسألة يف اهللا رمحه العزيز عبد بن عمر املؤمنني أمري إىل
 .قررناه
 أنـاس املسـلمني أمـور توىل عندما الصالة وإمامة العظمى ةاإلمام بني االرتباط هذا انفك وإنام
 ختصـيص مـن بـد ال فكـان ديـنهم, بـه يستقيم ما الرشع علوم من هلم ليس اآلفاق, جهال من

 العلـم أهل استشارة مع الدول بسياسة خمتصني أولئك وجعل املسلمني, لعلامء اإلمامة منصب
 املسـلمني مسـاجد بقتف ذلك عىل األمر يزل مل ثم ..أحواهلم أحسن يف وذلك األمة, قضايا يف

جـد العظـيمَ  املنصـبَ  هـذا نـال حتـى اجلهل وانترش الوهن دب أن إىل علامئهم بأيدي  مـن فوُ
 للسـكينة معنـىً  يعـرف وال الفاحتـة, قـراءة حيسـن ال من مساجدهم لشئون املتولني املسلمني

 عديـدة, سـلبيات ذلك عن نتج حتى واستفحل وانترش الداء هذا ودب الصالة, يف والطمأنينة
 :منها

 علـامء إىل حاجـة يف والتعلـيم الرتبيـة ألن للمسـجد; والتعليمـي الرتبـوي الواجب إمهال .1
 .التأثري عىل قادرين ربانيني

 مـن بعـده يـأيت ملـن يورثهـا ثـم حياتـه مدة اإلمام يتلوها موحدة خطبة استرياد إىل اللجوء .2
 نسـج عمـن أئمتها سألت لو التوارث من النوع هذا فيها التي املساجد من كثري ويف األئمة,
 .بالسلب عليك لرد اخلطب تلك منوال

 بلغـة هلـم علـم ال املصـلني مـن حشد أمام "الركيكة" العربية بالتالوة االكتفاء إىل اللجوء .3
 .هبا له علم ال منهم وكثري العربية اللغة يعرف ممن تتأتى إنام اخلطبة ترمجة ألن ذلك العرب;

 .والتدابر والتنافر التخاصم حلد املساجد إمامة عىل التنافس .4
 واملغفلون, واحلمقى السفهاء عليهم جترأ حتى الناس من كثري أعني يف  اإلمام مكانة سقوط .5

 .الفكاهية واملرسحيات الروائية القصص بشأهنم وحيكت , اجلهال فتناوهلم
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 فيها علم ال غامض, ينيد بخطاب البسطاء أقنعوا أناس طرف من الدينية مكانتهم احتالل .6
 عن أبنائها من كثري بتقاعس الكثري خرست أمتنا أن واحلقيقة مستقيام, رصاطا وال هد وال

 , هلـا يصـلح مـن برتشـيح اإلمامـة مكانـة تقدير مصادرها,وعن من الرشعي العلم طلب
 مـن ومتكنـت الرشـعي, العلـم ولـيس والقبيلـة, النسـب أساسها دينية زعامات فأنشئت
 يتنـاول مـن لتسـمع إنك حتى والعام, اخلاص لد واالحرتام التقدير مقاليد عىل ةالسيطر
 مـن واحـد حـق يف منـه قريـب أو مثلـه عـىل جيرؤ ال وقت يف يليق ال الذي بالكالم اإلمام
 .هؤالء

 .التصحيح نحو خطوةٌ 
 ?الرفيعة يةالدين املكانة هذه إىل اهليبة الستعادة اآلن عمله واجبال هو ما : املطروح السؤال

 أن احلنيـف ديـنهم إياهـا بوأهم التي الطبيعية مكانتهم هلم تعود أن أرادوا إذا املساجد أئمة عىل
 :جمالني يف نشاطهم لوافعِّ يُ 

 :اآليت بعمل وذلك ,الصفوف وتنظيم الداخيل البيت ترتيب :األول املجال
 .املساجد ألئمة جملس الكبرية املدن أحياء من حي كل يف  يؤسس أن )1
 .إليهم مدينة أقرب جملس إىل املجاورة القر يف األئمة ينضم أن )2
 إقلـيم لكـل تـارخيُ  وأن الـبالد, أقـاليم عدد عىل إقليميا جملسا األحياء جملسُ  شكلي أن )3

 .إقليمي جملس رئيسَ 
 مسـتو عـىل األئمـة كلمـة عليـه جتتمع لألئمة, الوطينة للمجالس عام ئيسٌ ر تارخيُ  أن )4

 .البالد
 كبريهـا الـبالد يف املسـاجد ميعجل دقيق إحصاءٌ  لألئمة الوطني املجلس اممه من يكون )5

 .البالد يف األئمة جلميع شاملة بيانات قاعدة يف دقيق وإحصاء ها,وصغري
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 /يف عنه ثدنتح الوطني املستو عىل مشرتك عميل علمي برنامج هناك يكون أن )6
 :لخال من وذلك ,املستمر والتدريب التعليم  :الثاين املجال
 .معهد إقليم كل يف ,والدعاة األئمة لتكوين معاهد فتح )1
 .واجلوامع املساجد ألئمة متخصصة تكوينية علمية دورات عقد )2
 دعـوهتم يف األئمـة تعرتض التي واملشكالت األمة أحوال ملدارسة وطنية مؤمترات عقد )3

 .مساجدهم شئون ويف
 هـذا يوىل فيمن تتوفر أن بجي التي والرشوط األئمة اختيار لسبل قانونية مدونة إصدار )4

 .العظيم املنصب
 .املساجد حلقات مشرتك تعليمي برنامج صياغة )5
 إىل هتـدف علميـة موضـوعات تتنـاول كام وأئمتها, املساجد أخبار تتضمن جملة إصدار )6

 .اإلمام ثقافة إثراء
 الالزمـة اخلطـوات اختـاذ يف املبـادرة صـاحبة الفـالح حركـة تكـون بأن أويص :أخريا )7

 "السنغال يف لألئمة الوطني املجلس" لتأسيس
 نحـو عىل التجديد إىل دعوة ولكنه اآلن, القائمة األئمة تنظيامت شأن من تقليال هذا وليس
 .وأبرز أكثر فيه العميل اجلانب يكون
 .أمجعني وأصحابه آله وعىل حممد نبينا عىل وسلم اهللا وصىل .. املستعان واهللا

 )م20/12/2009 = هـ3/1/1431 : كلبان فاس(
 الفالح حركة شباب مع

 


