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 الكتب قراءةوالفرق بني اجملالس 

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 ُيَقاُل: إنَّ اجملالَس مدارٌس. فهل ُتغين جمالُس العلِم عن القراءِة ِلَتَعلُِّم العلِم؟

 

حل علمحل علينا وَن عصوووو َملقد َحضَّ األئمَُّة اْل سوووه  عم علال اقعتقادع بعلمحل ائقائبحل بعَد اسوووتعما

واَظَبةع علال علمحل ائقائبحل خصوًصا، و ن ذلك  ا َوَرَد عن اإل امحل الصَّادقحل علينا سه  ه أنَّه  م الشَّرائعحل، واْل

ًعا َفَتْعَلَك أهَل العلمحل، وق َتُكْن راب ْغد  ع العًما أو   َتَعلًِّما، أو َأحعبَّقاِ لسيِّدنا أبي محزة الثَّمالي )ع(: )ُا

 بب ْغضععحلم(.

فالطَّالب  لعلم ائقائبحل عليهع أن يبدَأ حياَته   تعلًِّما لعلمحل الشوووَّرائعحل  مَّ بالًبا لعلمحل ائقائبحل، ألنَّ  

 يف علمحل ائقائبحل َنَجاَته . وعلم  ائقائبحل ي طَلب   ن بريقنيحل ق ي غين أحد هما عن اآلخرحل:

ا يقرُأ ففيعا التَّدقيب  والتَّفكُّر  والتَّأنِّي وحماولُة الفعمحل والتََّبصووووبرحل م ُمذاَكَرُة والقراءُة:األوَُّل: اُل

َِ اإل ام  الباقر  علينا سوه  ه: )َتَااُكر  العلمحل دراَسة ، والدِّراَسُة س نَّة  َحَسَنة (، ألنَّ    اإلنسوان ، ويف ذلَك قا

 ائقائبحل الا  ي َتمِّم  م ااكرةع والقراءةع لبلوغحل تعلُّمحل علمحلب  بدونحل  عرفةع اإل باتع اليت تتَّسعع  باْلالصَِّلَة ق تتحقَّ

َِ: )لنَّ هاا العلَم عليهع قفل     ُ  َوَرد عن اإل امحل الصووووَّادقحل علينا سووووه  ه أنَّه  قا اإل بواَت باإلفرادع، حي

ِ  يتبادر  لاهنعهع أ ناءَ  سوأَلُة(، فَمْن يقرأ  نكم بَتأن  َمو فتاح ه  اْل  قراَءتعهع  اسوكاا بيدِع قلًما يكتب  كلَّ ساا

َِ عنه  العلماَء، فعاا هو القارئ  اجليِّد  الا  يريد  أن يستفيَد وي َنمِّي َ َعارَفه .  علال دفرت  خاص  ليسأ

َِ: ) الثَّاني: جمالُس الذِّكِر: هلحل العلمحل   َجاَلَسُة أاليت َحضَّ عليعا النَّيبب حممَّد )ص( حنَي قا

ِ   ن قعَبلحل بهَّلع العلمحل يف هاِ اأاليحل أن ي جيَب ما َيعلم   شووَوَرا  الدبنيا واآلخرةع(. وعلال َ ْن ي سوووَأ

 َيضووونب بعاا أنَّه  يعلم  ولكنَّه  -كما يفعل  بعض    دَّعي العلمحل -وَيقَف عمَّا ق َيعلم، وأقَّ ي وحي للسوووَّائلحل

ِ  اإل ام  العلمحل عن السَّ ِ    بكِّر ، فيما بعد ستعرا، اهلُل أعلم ...(، ويف هاا يقو َِ له  ثها: )ساا ائلحل فيقو

الصوووَّادق  علينا سوووه  ه: )لذا سووو جعَل الرَّعل   نكم عمَّا ق َيعَلم  فلَيُقْل: ق أدر ، وق َيْقْل: اهلُل أعَلم ، 

 ا(.َفي وقعَع يف قلبع السَّائلحل شكًّ



 www.alawis.net  المجمع العلوي السوري

2 
 

ِ  م اْلوالواعب  علال  ا نحل أن َيسَعال للمعرفةع التَّوحيديَّةع ل باًتا ولفراًدا حتَّال ي قَبَل َعَمُله ، فاألعما

حل اإل امحل الصووووَّادقحل   قبولة  مقدارحل  عرفةع عا عليعا، ألنَّ اهلَل ق يقبَل عمها لقَّ معرفةع التَّوحيدع بدليلحل قو

َِةك كالسَّ   حل َبصو حل لقَّ ب علينا سوه  ه: )العا عل  علال غ حل الطَّريبحل، ق َتزيد ِ  س رَعُة السَّ عًدا(، ائرحل علال غ

َِ اإل امحل الباقرحل علينا سووه  ه: َمفاْل عرفُة التَّوحيديَُّة ل باًتا ولفراًدا أَعلب وأسووَبب  وأوَ ب ، ويف هاا نفعم  قو

 )َلَمْجلعي  َتجلعس ه  لىل َ ن َتثعب  بعهع، َأوَ ب   عن َعَملحل َسَنةك(.

 

 نكتفي لعدم اإلبالة واهلل أعلم

 الباحُ الديين العلو  الدكتور أمحد أديب أمحد


