


  اململكة العربية السعودية       
           وزارة التعليم العايل 

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
 الدعوة واإلعالم       كلية 

 الدعوة واالحتسابقسم    
 
 

 
 




 
 

  الدعوة واالحتسابقسم رجة املاجستري يف  بحث تكمييل لنيل د
 
 




 



 الدعوة واالحتسابقسم باملشارك األستاذ 

 
 

 العام اجلامعي
  هـ ١٤٣٥ - هـ ١٤٣٤

 



 

 

 ١ 

 









 

 

 ١ 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

 احلمد هللا، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا  من رشور أنفـسنا، و مـن إن
ومن يضلل فال هـادي لـه، وأشـهد أن ال إلـه ، سيئات أعاملنا، من هيده اهللا فال مضل له

 . عبده ورسوله ًوأشهد أن حممدا، إال اهللا وحده ال رشيك له
 :أما بعـــــد

ًب الـدعوة أثـرا، وأكثرهـا ثـامرا، وأوسـعها احلسنة، من أعظم أسـالي  فإن املوعظة  ً
 .ًانتشارا 

وقد جاء ذكر املوعظة يف مواضع كثـرية مـن القـرآن الكـريم، ومـن ذلـك قـول اهللا 
MD   :تعاىل   C    B  A  @?  >   =  <  ;   :  9   8   7   6L )١(. 

ً واعظا، ومذكرا، حيث أنه - صىل اهللا عليه وسلم - يزل نبينا حممد ثم مل  اسـتطاع ً
 الصحابة طهر ُي بمواعظه أن

وأهوائها، ويلني قلـوهبم، وجيعلهـا ، من حظوظ النفسً مجيعا - ريض اهللا عنهم -
وأصاغرهم فقهاءهم، وعامتهم؛ وهذا كله يؤكـد ، أكابرهم تتعلق باآلخرة، وظل يعظ

 العلامء، وطلبة العلم أحوج مـا يكونـون َّبالعامة فحسب، بل إن ًاصاأن الوعظ ليس خ
  .إىل املوعظة

وبعد البحث، والقراءة، واالستخارة، واالستشارة، وفقني اهللا تعاىل للوقوف عىل 
هذا املوضوع اهلام الـذي ال يليـق بالداعيـة أن جيهلـه؛ ليكـون موضـوع بحثـي يف قـسم 

واإلعالم بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية الدعوة، واالحتساب بكلية الدعوة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٣: سورة لقامن، آية ) ١(
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املوعظة احلـسنة للعلـامء، وأثرهـا يف الـدعوة إىل اهللا تعـاىل يف  "ووضعت له هذا العنوان 
، والفائدة، من هذا والتسديد، واإلعانة، التوفيقتعاىل  اهللا ًالئسا " ضوء الكتاب والسنة

واحلمـد هللا رب .  وصـحبه أمجعـني وعـىل آلـهوصىل اهللا وسلم عىل نبينـا حممـد .البحث
 .العاملني 

 
 :أمهية املوضوع

ملا كانت نفوس أغلب الناس كثرية االنجراف وراء امللذات، رسيعة االنغـامس يف 
ــذكري،  ــو الت ــدعاة يف إصــالحها ه ــرشع يف دعوهتــا، وأداة ال ــسان ال ــان ل ــشهوات، ك ال

تـستنري البـصائر بنـور والوعظ، فبالوعظ تتهذب النفوس، وتنتبه العقول من غفلتها، و
ًالطاعــة بعــد أن أظلمتهــا املعــايص، خــصوصا يف مثــل هــذا العــرص، الــذي طغــت فيــه 

 .املاديات، واستحوذت فيه الشهوات عىل عقول الناس وأفئدهتم 
M  x   w  v: فقد بني القرآن الكريم طرق الدعوة إىل اهللا تعاىل، يقول اهللا تعاىل
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وقد أدرك سلف هذه األمة عظم مكانة املوعظة، وقوة تأثريها، فكان تذكري الناس 
م زاهرات تـصدت لـوعظ ووعظهم، جل شغلهم يف حلهم، وترحاهلم وبرز منهم نجو

 .الناس، وتذكريهم، فانتفع هبم اخللق، وسارت مواعظهم يف اآلفاق 
وهذا يؤكد أن دراسة املوعظة يف الدعوة إىل اهللا تعاىل من أهم املهامت، ومن أعظم 

 .القربات، وأهنا بحاجة إىل من يربزها، ليستفيد منها الدعاة يف دعوهتم إىل اهللا تعاىل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٢٥: سورة النحل، آية ) ١(



 

 

 ٣ 

 :وضوعأسباب اختيار امل
من أبرز ما جعلني أبحث يف هذا املوضـوع مجلـة مـن األسـباب أمجلهـا يف النقـاط 

 :التالية
ً املوعظة تعترب أسلوبا دعويا لـرد النـاس إىل احلـق وخـصوصا عنـد إعـراض ً:أوال ً ً

الناس عـن اهللا تعـاىل، واإلقبـال عـىل ملـذات الـدنيا، فأحببـت تأصـيل هـذا األسـلوب 
 .الدعوي 
ٍ هناك مابني حاقد، ومابني غال من قبل بعض الناس جتاه العلـامء  وجدت أن:ًثانيا

 .ًليتخذ منه نرباسا، هيتدي به كل داعية؛ًفكان لزاما الرجوع اىل املنهج الصحيح
 التعرف عىل أن املوعظة حيتاج هلا العامل، وحيتاج هلا العامي؛ ألن طبيعة البرش :ًثالثا

 . ينبهه ويعظهلذا حيتاج إىل من؛متر بمرحلة فتور وقصور
ً املشاركة الفعلية يف إثراء املكتبة العربية بمثل هذه البحوث التي تعـد عمـال :ًرابعا

 .ًجاريا لإلنسان يف حياته وبعد مماته
 :املوضوعأهداف 

 :أمههاتسعى هذه الدراسة إىل حتقيق مجلة من األهداف، 
 .السنة  تأصيل مرشوعية املوعظة احلسنة للعلامء يف ضوء الكتاب وً:أوال
 . بيان أمهية املوعظة احلسنة للعلامء، واآلداب التي يتأدب هبا عند موعظتهم :ًثانيا
 .ليتعرف الناس عىل مكانتهم  ؛ بيان معرفة حقوق العلامء:ًثالثا
لكـي يراعيهـا مـن أراد املوعظـة ؛ إبراز الضوابط، واملجاالت ملوعظة العلامء:ًرابعا

 .هلم 
ليحــصل ؛ض الـنامذج مــن املوعظـة احلــسنة للعلامء إلقــاء الـضوء عــىل بعــ:ًخامـسا

 .االقتداء 

 



 

 

 

 :تساؤالت الدراسة
ما مرشوعية املوعظة احلسنة للعلامء يف الـدعوة إىل اهللا تعـاىل يف ضـوء الكتـاب . ١
 والسنة ؟
 ما أمهية املوعظة احلسنة للعلامء ؟  وما آداهبا ؟. ٢
 ما حقوق العلامء ؟. ٣
 للعلامء ؟ما أساليب املوعظة احلسنة . ٤
 ما ضوابط املوعظة احلسنة للعلامء ؟. ٥
 ما جماالت وعظ العلامء ؟. ٦
 ما األثر الدعوي للموعظة احلسنة للعلامء ؟. ٧

 :الدراسات السابقة
، وإنـام هنـاك )١( علميـة يف موضـوع الرسـالةمل أعثر فيام اطلعت عليـه عـىل دراسـة

 :بعض الدراسات التي حتدثت عن املوعظة احلسنة
 : دراسات اجلامعيةال/ ١
ـــاب / ( أ ـــدعوة إىل اهللا يف ضـــوء الكت احلكمـــة واملوعظـــة احلـــسنة وأثرمهـــا يف ال
 . )٢()والسنة

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 :حيث قام الباحث بالتايل ) ١(

ة بمركز امللك فيصل للبحوث والدراسـات اإلسـالمية، ومل أعثـر فيـه عـىل مراجعة دليل الرسائل اجلامعي )  أ
 .أي بحث يتعلق بموضوع الدراسة 

مكتبة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ومكتبـة امللـك عبـد العزيـز : البحث يف املكتبات العامة )  ب
 . اإلمام ابن القيم العامة العامة، ومكتبة اجلامعة اإلسالمية، ومكتبة املسجد النبوي الرشيف، ومكتبة

 .البحث يف املكتبات التجارية ) ج
م، دار األنـدلس اخلـرضاء ١٩٩٧/ه١٤١٨، ١أمحـد نـافع سـليامن املـورعي، ط: رسالة ماجستري، للباحـث ) ٢(

= 

٤ 



 

 

 ٥ 

والذي قسم الباحث الرسالة إىل مقدمة ومتهيد وثالثة أبواب وخامتة ثم الفهارس، 
 .هيمني ذكره ما له عالقة بموضوعي فقط 

 :ه إىل فصلنيذكر الباحث يف الباب الثاين من رسالته الذي قسم
تعريف املوعظة احلسنة يف اللغة واستعامالت القرآن، وبيان املراد : الفصل األول   

 .هبا يف موضوع الرسالة 
بيان مواطن املوعظة احلـسنة، مـع ذكـر الـنامذج، ورضب األمثلـة : الفصل الثاين   

 .عليها من الكتاب، والسنة
 : الفرق بني هذه الرسالة ورسالة الباحث

ق صــاحب الرسـالة إىل تعريــف املوعظــة احلـسنة، وبيــان املـراد هبــا، وبيــان    تطـر
مواطن املوعظة احلسنة، ولكن يف رسالته مل يتحدث عن املوعظة احلـسنة للعلـامء الـذي 

 .سيتطرق له الباحث يف دراسته بمشيئة اهللا تعاىل 
 .)١ ()منهج السلف يف الوعظ / ( ب

 .صول ثم اخلامتة والفهارس قسم البحث إىل مقدمة، ومتهيد، وستة ف
 :الفصول كانت عىل النحو التايل

 .مصادر، وأسس، وجماالت الوعظ عند السلف : الفصل األول   
 . أساليب الوعظ عند السلف :   الفصل الثاين

 . وسائل الوعظ عند السلف :   الفصل الثالث
 .أنواع وصفات الوعاظ عند السلف : الفصل الرابع

 ــــــــــــــــــــــــــ
 .للنرش والتوزيع، جدة، السعودية  =
ــن صــفية، ط: رســالة ماجــستري، للباحــث ) ١( ــريب ب ــد ســليامن الع ــرش ه، مكت١٤٣١، ١أيب يزي ــاج للن ــة املنه ب

 .والتوزيع، الرياض، السعودية

 



 

 

 ٦ 

 .اف املوعوظني الذين توجه إليهم املوعظة، وأثرها عليهم  أصن:الفصل اخلامس
 .العلامء والقضاة : حيث ذكر يف املبحث األول، املطلب الثاين

 . املخالفون ملنهج السلف يف الوعظ :الفصل السادس
 : الفرق بني هذه الرسالة ورسالة الباحث

ًنجــد يف هــذه الرســالة أن الباحــث كــان خمتــرصا جــدا أثنــاء الكــالم  عــن أصــناف ً
، وأن موضـع االخـتالف هـو أن هـذه )العلامء ( املوعوظني الذين توجه إليهم املوعظة 

 .الدراسة متعلقة بوعظ العلامء فقط 
الكلــامت الوعظيــة، دراســة حتليليــة تقويميــة عــىل عينــة مــن مــساجد مدينــة / ( ج
 .)١()الرياض

لنظرية، وقسمه إىل قسم الباحث دراسته إىل مقدمة وبابني، الباب األول الدراسة ا
أربعة فصول، والباب الثاين الدراسة التحليليـة، وقـسمه إىل ثالثـة فـصول، ثـم اخلامتـة 

 .والفهارس 
 :ذكر يف الباب األول

 .مرشوعية املوعظة يف الدعوة إىل اهللا تعاىل ومكانتها : الفصل األول
 .صفات الوعاظ وإعدادهم : الفصل الثاين
 . وأنواعها ضوابط املوعظة: الفصل الثالث
 .الوسائل واألساليب املستخدمة يف الكلامت الوعظية وضوابطها : الفصل الرابع

 :الفرق بني هذه الرسالة ورسالة الباحث
موضع االختالف بني هـذه الرسـالة ورسـالة الباحـث أن صـاحب الرسـالة كـان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
عبــد العزيــز عبــد الــرمحن العمــر، قــسم الــدعوة واالحتــساب، كليــة الــدعوة :رســالة ماجــستري، للباحــث ) ١(

 ) .غري منشورة ( ه، الرياض، ١٤٣١/١٤٣٢واإلعالم، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 



 

 

 ٧ 

 دراسته تركيز حديثه عن الكلامت الوعظية التي تلقى يف املساجد، بينام الباحث ستكون
 .عن املوعظة احلسنة للعلامء 

 :الكتب العلمية/ ٢
 .)١ ()املوعظة احلسنة / ( أ

 .البحث يشتمل عىل مقدمة، وفصول، وخامتة 
تعريـف املوعظـة، وأركاهنـا، ورشوطهـا، ومـصدرها، وأنواعهـا، :  الفصل األول

 .وضوابطها، وآداب ومميزات الواعظ، ورشوط املوعوظ 
ملوعظة يف مقام الدعوة إىل اهللا تعاىل، من املدعو باملوعظة، أسلوب ا: الفصل الثاين

 .مقامات املوعظة، وأساليبها، وإعدادها، الغاية من املوعظة 
بعض مـواعظ النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم، آدابـه صـىل اهللا عليـه : الفصل الثالث

 .وسلم يف املوعظة 
 .الضوابط العامة للموعظة : الفصل الرابع

 :الرسالة ورسالة الباحثالفرق بني هذه 
حتدث املؤلف عن املوعظة احلسنة تعريفها، وأركاهنا، ورشوطها، وأساليبها وغـري 
ذلــك ممــا هــو مــذكور يف دراســته، ولكنــه مل يتطــرق إىل املوعظــة احلــسنة للعلــامء الــذي 

 .سيتحدث عنه الباحث بمشيئة اهللا تعاىل يف الدراسة 
 .)٢ () احلسنة الدعوة إىل اهللا باحلكمة واملوعظة/ (ب

 .ًقسم الباحث الرسالة إىل مقدمة و اثنى عرش فصال ثم الفهارس 
تكلـم يف املقدمــة أن الــساحة العربيـة واإلســالمية جتتاحهــا موجـة مــن اإلرهــاب  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .م، دار اجلامعة اجلديدة، األسكندرية، مرص ٢٠٠٨شع أبو دنيا، ط عبد املنعم صبحى أبو شعي: للدكتور ) ١(
 .م، طبعته اهليئة املرصية العامة للكتاب، مرص ١٩٩٦إسامعيل حامد خليل، ط : للمستشار ) ٢(

 



 

 

 ٨ 

والعنف ترفع راية االسـالم، ناسـية أو متناسـية أن االسـالم هـو ديـن الـسالم، ويكفـل 
 .ًيش يف كنفه مسلام  كان أو غري مسلم األمن، واألمان لكل من يستظل بظله، ويع

ثم قال يف هناية املقدمة، ويف ضوء ما تقدم من تعاليم، ومبادىء، وما هو واقع عىل 
أرض الساحة العربية و اإلسالمية من أعامل ترفع راية االسالم والدعوة اليه سـنبني أن 

 .مة واملوعظة احلسنةَّاإلسالم يشجب العنف، وأن سبيل الدعوة إىل اهللا إنام يكون باحلك
 .تعريفها ـ موضوعها ـ حكمها : الدعوة إىل اهللا: الفصل األولذكر يف 

 . سبيل الدعوة إىل اهللا:   الفصل الثاين
 : الفرق بني هذه الرسالة ورسالة الباحث

ً   حتدث صاحب الرسالة عن املوعظة احلسنة ولكن كان كالمه خمتـرصا جـدا، ومل  ً
جيه املوعظة احلسنة للعلامء، الذي سوف يتطرق إليه الباحث يف يتطرق يف رسالته إىل تو

 .رسالته بمشيئة اهللا تعاىل 
 :الدراسةمنهج 

:  الذي يعـرف بأنـهاالستقرائيمنهج البحث املستخدم يف هذه الدراسة هو املنهج 
ًتتبع اجلزئيات كلها أو بعضها للوصول إىل حكـم عـام يـشملها مجيعـا، أو هـو انتقـال "

 .)١("احلكم عىل اجلزئي إىل احلكم عىل الكيل الذي يدخل اجلزئي حتته الفكر من 
هنالك مجلـة مـن اخلطـوات البحثيـة التـي قـام الباحـث باتباعهـا أثنـاء كتابـة هـذا 

 :البحث
 .عزو اآليات القرآنية الكريمة إىل سورها وأرقامها . ١
 .وية مشكلةحرصت عىل كتابة اآليات بالرسم العثامين من مصحف املدينة النب. ٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــداين، ص) ١( ــاظرة، عبــد الــرمحن حــسن حبنكــة املي ، ٤، ط١٨٨:  ضــوابط املعرفــة وأصــول االســتدالل واملن
 .م، دمشقم، دار القل١٩٩٣/ه١٤١٤



 

 

 ٩ 

ختريج األحاديث النبوية من مظاهنا، مع احلـرص عـىل ذكـر حكـم أهـل العلـم . ٣
 فقـد تلقـتهام ؛ًعىل كل حديث من أحاديث الدراسـة، مـا مل يكـن خمرجـا يف الـصحيحني

 .األمة بالقبول 
 .توثيق املعلومات سواء أكانت من املصادر األولية أم الثانوية . ٤
 .واملصطلحات التي حتتاج إىل إيضاح التعريف ببعض الكلامت، . ٥
 .وضع فهارس تفصيلية يف آخر البحث . ٦

 :تقسيامت املوضوع
 . ثم الفهارس وخامتة،  فصولمخسةمتهيد ووالبحث يشتمل عىل مقدمة، 

 :ذكرت يف املقدمة: املقدمة
 . أمهية املوضوع ً:أوال
 . أسباب اختيار املوضوع :ًثانيا
 . أهداف البحث :ًثالثا
 . الدراسات السابقة :ًرابعا

 . منهج البحث :ًخامسا
 :التعريف بمفردات البحث: التمهيد

 . باملوعظة احلسنةالتعريف : املبحث األول
 .بالعلامء التعريف : املبحث الثاين

 .التعريف بالدعوة : املبحث الثالث
 .   من الكتاب والسنة املوعظة احلسنة للعلامءمرشوعية : الفصل األول

 . الكريم  من الكتاباملوعظة احلسنة للعلامءمرشوعية : ولاملبحث األ
  .النبوية من السنة املوعظة احلسنة للعلامءمرشوعية : املبحث الثاين
 .املوعظة احلسنة للعلامء وأدهبا  ةأمهي: الفصل الثاين

 



 

 

 ١٠ 

  .املوعظة احلسنة للعلامءأمهية : املبحث األول
 .ء أدب املوعظة احلسنة للعلام: املبحث الثاين

 . حقوق العلامء، وأساليب موعظتهم :الفصل الثالث
 : حقوق العلامء، ويتضمن مطلبني: املبحث األول
 . حقوق العلامء حال حياهتم :املطلب األول
 . حقوق العلامء بعد وفاهتم :املطلب الثاين
 : أساليب موعظة العلامء، ويتضمن مطلبني: املبحث الثاين
 .رشة  املوعظة املبا:املطلب األول
 . املوعظة باملراسلة :املطلب الثاين
  .ضوابط املوعظة احلسنة للعلامء وجماالهتا :الفصل الرابع
 .ضوابط وعظ العلامء : املبحث األول
 .جماالت وعظ العلامء : املبحث الثاين

 . األثر الدعوي للموعظة احلسنة للعلامء :الفصل اخلامس
 :وتتضمن ما ييل: اخلامتة
  .نتائج البحث. ١
 .توصيات البحث . ٢

 :وتتضمن ما ييل: الفهارس
 .فهرس املصادر واملراجع  .١
 .فهرس املوضوعات  .٢



 

 

 ١١ 

 
 
 
 
 

 :التمهيد
 :التعريف مبفردات البحث







 
 

 



 

 

 ١٢ 



  

 :املوعظة احلسنة لغة:  ًأوال
َوعظ: (  من الفعل الثالثيأصلها َ َ. (  
ْعاظُو( و اجلمع ) واعظ ( و هو ) املوعظة : ( واالسم َّ. (  
، التذكري باخلري وما يـرق لـه القلـب ر والزجالتخويف:  متعددةٍ املوعظة ملعانتأيت
 . بالطاعة والوصية هبا ألمرالنصح والتذكري بالعواقب، اويلينه، 
  .املوعظة: العظة: الفراهيدي قال

   .وموعظة، َظةِ عِعظهَأ:  الرجلوعظت
 .)١(ونحوه مما يرق له قلبه،  وهو تذكريك إياه اخلريظةِتقبل الع: واتعظ
ظ إذا ّوالرجل يتع. املوعظة، وكذلك الوعظ : العظة:   قال الليث: األزهريوقال

ّقبل املوعظة حني يذكر اخلري ونحوه، مما يرق لذلك قلبـه  َُ ومـن .  عظـة وعظتـه: يقـال. َّ
َالتعظيني وتعظعظي أي اتعظي وال تعظي : أمثاهلم املعروفة َْ َ. 

 أصـله مـن الـوعظ، كـام ، فـإنّ وإن كان كمكرر املـضاعفتعظعظي: وقوله: قلت
َخضخض اليشء يف املاء وأصله من خاض: قالوا ْ ّ)٢( . 

 بـاب مـن ( ظـهَوقـد وع،  بالعواقـبوالتـذكري النـصح، هـو:الوعظ:  الرازيوقال
 مـن وعـظ بغـريه الـسعيد:  املوعظـة يقـالقبـل:فـاتعظ أي)  بالكـرسً أيـضاِد، وعظةَوع

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
، دار ٢٢٨ /٢د مهـدي املخزومــي و د إبـراهيم الــسامرائي، :  بـن أمحــد الفراهيـدي، حتقيــقالعـني، اخلليــل ) ١(

 .ومكتبة اهلالل  
م، ٢٠٠١، ١، ط٩٣ /٣حممد عـوض مرعـب، :  هتذيب اللغة، أبو منصور حممد بن أمحد األزهري ، حتقيق) ٢(

 .دار إحياء الرتاث العريب، بريوت  



 

 

 ١٣ 

 .)١(والشقي من اتعظ به غريه
 عليـه قولـه و هبـا، ووصـاهأمره بالطاعـة، ،  و عظةً يعظه وعظاوعظه:َاملقري وقال

M´  ³¶  µ: تعاىل   L )آمركم وأوصيكم :أي،  )٢.  

 .)٣( و كف نفسهائتمر:  أيفاتعظ
 مـا يلـني قلبـه مـن ذكـره:  وعظة وموعظةًوعظاوعظه يعظه، :  الفريوزآباديوقال

 .)٤(الثواب والعقاب فاتعظ
بـه ذكـره مـا يلـني قل: عظـةوعظة، كعدة، وموًوعظا، وعظه يعظه، :  الزبيديوقال

 .النصح والتذكري بالعواقب: الوعظ: ويف الصحاح. من الثواب والعقاب، فاتعظ به
 .السعيد من وعظ بغريه والشقي من به اتعظ: يقال. قبول املوعظة: واالتعاظ
 من شقي يف الشقي و« : واجلملة األوىل منه حديث، ومتامه- الزبيدي أي -: قلت
موعظة وعربة لغريك، واهلاء : أي، )٦(»ةـ عظألجعلنك«: ويف حديث آخر.  )٥(»بطن أمه

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 هــ١٤١٥    ط٣٠٣ / ١حممـود خـاطر، :  بن أيب بكر بن عبـدالقادر الـرازي،  حتقيـقحممد الصحاح، رخمتا ) ١(

 . نارشون، بريوت انم، مكتبة لبن١٩٩٥/
 ٤٦:  سورة سبأ، آية) ٢(
، ٦٦٦ -٦٦٥ / ٢ يف غريب الرشح الكبري للرافعي، أمحد بن حممد بن عيل املقـري الفيـومي،  املصباح املنري) ٣(

 .لمية، بريوت املكتبة الع
 .، مؤسسة الرسالة، بريوت ١/٩٠٣ القاموس املحيط، حممد بن يعقوب الفريوزآبادي، ) ٤(
ِكيفيـة:  مسلم، كتاب القدر، بـابرواه موقوف عىل ابن مسعود ريض اهللا عنه، ) ٥( َِّ ِ اخللـق اآلدمـي يف بطـن أمـه ْ ِِّ ِِّ ْ ْ

ِوكتابة رزقه وأجلـه وعملـه وشـقاوته  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ِ َِ َ َْ ِوسـعادتهَ َ َ ، ورواه ابـن حبـان،  )٢٦٤٥ (ِ احلـديثرقـم، ٤/٢٠٣٧، َ
ً مرفوعا نهُ، وروي ضمن حديث آخر عن ابن مسعود ريض اهللا ع١٤/٥٢ اخللق، بدأ: كتاب التأريخ، باب

وعنعنـة ، ، لكن فيه جهالـة راوي )٤٦ ( ديث، رقم احل١/١٨عند ابن ماجه، باب اجتناب البدع واجلدل، 
  ) .٣(  احلديث رقم، انظر ضعيف سنن ابن ماجه، بالضعف عليه األلباين  محك وقدأيب اسحاق، 

  ) .٢١٥٣( ، رقم احلديث ٣/١٦٩٥األستئذان، :  رواه مسلم، كتاب األدب، باب) ٦(

 



 

 

 

 .  )١(يف العظة عوض عن الواو املحذوفة
 :املوعظة احلسنة اصطالحا: ًثانيا

 لـدعوة خـواص فاألوىل النافعة، والعرباخلطابات املقنعة، : بأهنا البيضاوي عرفها
 .)٢( لدعوة عوامهموالثانيةبني للحقائق، األمة الطال

ــف ــذا التعري ــضح مــن خــالل ه ــوهلم، :يت ــدر عق ــاس تكــون عــىل ق أن دعــوة الن
ومستوياهتم بالكلامت الواضحة البينة، والعرب النافعة املقنعة، والدليل املوضح للحـق، 

 .املزيل للشبهة عىل وجه ال خيفى عىل الناس وجه احلق فيه أو يلتبس 
أن أالليـق هبـا أن تكـون للجـدال، ولـيس )اخلطابـات املقنعـة ( رة يؤخذ عـىل عبـا

 .للموعظة

 .   )٣( والنهي املقرون بالرتغيب والرتهيباالمر: بأهنا ابن القيم وعرفها
 املناسب الذي يكـون الطريق يسلك أنأن الداعية عليه :  يتضح من هذا التعريف

وعظة بالرتغيب، وبعضهم حيتاج  حاله إىل املحيتاج، فبعضهم ين املدعوستجابةأدعى ال
  .ًا معحاله إىل املوعظة بالرتهيب، وبعضهم حيتاج إليهام

وتــدمع العيــون اجلامــدة، ، التــي تلــني القلــوب القاســية:  بأهنــارجــاين اجلوعرفهــا
 .)٤( األعامل الفاسدةوتصلح

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
جمموعـة مـن املحققــني، :  العـروس مـن جـواهر القــاموس، حممـد مرتـىض احلـسيني الزبيــدي،  حتقيـقتـاج ) ١(

 .، دار اهلداية ٢٠/٢٨٩
 تفسري البيضاوي، عبد اهللا بن أيب القاسم عمر بن حممد بن أيب احلسن عيل البيـضاوي الـشريازي الـشافعي، ) ٢(

 . ،  دار الفكر، بريوت ٣/٤٢٦
 ط، ٣٤٤:حممــد حامــد الفقــي، ص: النــدوي، حتقيــقأويــس لالمــام ابــن القــيم، مجــع حممـد لقــيم االتفـسري ) ٣(

  .وتم، دارالكتب العلمية، بري١٩٧٨/هـ١٣٩٨
ه، دار الكتـاب ١٤٠٥، ١، ط٣٠٥:ص، إبـراهيم األبيـاري:  اجلرجـاين، حتقيـقعـيل، عيل حممـد التعريفات ) ٤(

= 

١٤ 



 

 

 ١٥ 

الوصــية بــاحلق واخلــري، :  مــن الــوعظ أياســم:  حممــد رشــيد رضــا بأهنــاوعرفهــا
والرتهيب التي يـرق هلـا القلـب، فتبعـث ، باطل والرش، بأساليب الرتغيبواجتناب ال

 .)١(عىل الفعل والرتك
ــني ــسابقنييتب ــريفني ال ــن خــالل التع ــدعو:  م ــوة امل ــوجيهينأن دع ــون هم وت  يك
 ولني حتى الوصول إىل اهلـدف برفق مشتمل عىل وعظ حسن حيرك القلوب، بأسلوب

 . من اآلفات وتطهربحيث تزكو النفوس، 
 : تعريف املوعظة احلسنة يف االصطالح الدعويأماو

 اخلالـدة ملـن والـسعادة بالعاقبـة احلـسنة، الرتغيب:بأهنا الرمحن امليداين عبد عرفها
 ملـن أبـى أن اسـة والتع، والشقاوة من العاقبة السيئة الوخيمةوالرتهيباتبع سبيل ربه، 

ٍ عرضــها بأســلوب حــسن مجيــل مقبــول البــرشطيتبــع ســبيل ربــه،  ٍ ٍ  تنفــر منــه الطبــاع ٍ
 .)٢(السوية

النصح والتذكري باخلري واحلق، عىل الوجه الذي يرق له : بأهنا عيل حمفوظ وعرفها
 .)٣(ويبعث عىل العمل، القلب

 .)٤(وترقيقوتذكري مقرتن بتخويف، نصح، : بأهنا املغذوي عبدالرحيم وعرفها
غيــب والرتهيــب،  بالرتنــان والنهــي املقرواألمــر:  ســعيد القحطــاين بأهنــاوعرفهــا

 ــــــــــــــــــــــــــ
 .العريب، بريوت  =
 .م، اهليئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة١٩٩٠ ط، ١١/٣٢٨ تفسري املنار، حممد رشيد عيل رضا، ) ١(
م دار القلـم، ٢٠٠٤/ هــ ١٤٢٥، ٢، ط١/٦٠٩اين،  فقه الـدعوة إىل اهللا، عبـد الـرمحن حـسن حبنكـة امليـد) ٢(

 .دمشق 
 .هـ، مرص للطباعة ١٣٩٥، ٧، ط٨٢:، صحمفوظ عيل هداية املرشدين اىل طرق الوعظ واخلطابة، ) ٣(
، ٢، ط٧١٥:  األســــس العلميـــــة ملـــــنهج الـــــدعوة االســـــالمية، عبـــــدالرحيم حممـــــد املغـــــذوي، ص) ٤(

 .، الرياض  دار احلضارة للنرش والتوزيع م،٢٠١٠/هـ١٤٣١

 



 

 

 

، ةوالقول احلق الذي يلني القلوب، ويؤثر يف النفـوس، ويكـبح مجـاح النفـوس املتمـرد
 .)١(ة وهدايًاويزيد النفوس املهذبة إيامن

 .)٢( الذي يرقق القلوب ويلينهاالكالم:  أمحد املورعي بأهناوعرفها

ضموهنا التـي يكـون مـ:  احلسنة هـياملوعظة أن من خالل التعاريف السابقة تبني 
 ترغب النفوس يف طاعة اهللا تعاىل، وترهـب ن اخلري والنصح، ويراد من ذلك أىل عًقائام

ــني، بعيــد عــن الغلظــة  مــن معــصية اخلــالق ســبحانه، وأن تعــرض بأســلوب حــسن ل
 .واملخاشنة واأللفاظ البذيئة

 :ضابط املوعظة: ًثالثا
هـو : فيقـولللـوعظ  ًا هنـاك ضـابطأن  - اهللا تعاىل رمحه - الشيخ الشنقيطي يذكر

، نواهيـهالكالم الذي تلني له القلوب، وأعظم ما تلني له قلوب العقالء أوامـر رهبـم و 
فإهنم إذا سمعوا األمر خافوا من سخط اهللا يف عدم امتثاله، وطمعـوا فـيام عنـد اهللا مـن 

 فيامالثواب يف امتثاله، وإذا سمعوا النهي خافوا من سخط اهللا يف عدم اجتنابه، وطمعوا 
 فالنـت، متثـال حـادي اخلـوف والطمـع إىل اإلفحـداهمعنده من الثـواب يف اجتنابـه، 

 .)٣( ًطمعا وًقلوهبم للطاعة خوفا

 :العالقة بني املوعظة والدعوة: ًرابعا
 املوعظـة أن:(  بني املوعظـة و الـدعوة فيقـولقةأن هناك عال:  الدكتور العامريذكر
 . )٤ () فاملوعظة جزء من الدعوة  تطبيقات الدعوة وممارساهتا العملية،إحدى

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
ه، توزيـع مؤسـسة ١٤٢٥، ٤، ط٧٥٧:، سـعيد عـيل وهـف القحطـاين، صىل يف الدعوة إىل اهللا تعـااحلكمة ) ١(

 .اجلرييس للتوزيع واالعالن، الرياض 
  .٢٥٣: احلكمة واملوعظة احلسنة وأثرمها يف الدعوة إىل اهللا يف ضوء الكتاب والسنة، للمورعي ص) ٢(
مكتـب :  اجلكنـي الـشنقيطي،   حتقيـقاملختـار بـالقرآن، حممـد األمـني حممـد القرآن  أضواء البيان يف إيضاح) ٣(

 .م ، دار الفكر للطباعة والنرش، بريوت١٩٩٥/ هـ ١٤١٥  ط، ٢/٤٣٨، البحوث والدراسات
م ، دار كنــوز اشــبيليا للنــرش والتوزيــع، ٢٠٠٤/ ه١٤٢٥،  ١، ط٢٩: الــدعوة، محــد نــارص العــامر، ص) ٤(

= 

١٦ 



 

 

 

 وكـان، حـال عنه بتغنى أسلوب من أساليب الدعوة إىل اهللا تعاىل، وال يسفالوعظ
 من مهمة األنبياء واملرسلني عليهم الصالة والسالم الذين بعثهم اهللا تعاىل ًاالوعظ جزء

ــرشينم ــذرين ومب ــاس،؛ن ــة الن ــه هبداي ــامية يف دعوت ــة س ــدف إىل غاي ــواعظ هي   ألن ال
 . إىل اخلري وداللتهم

 :ضابط احلسن يف املوعظة: ًخامسا
M  v : ، حيـث قـال اهللا تعـاىلحسان اإلبوصف املوعظة يف القرآن الكريم َقيدت

  ª  ©  ̈   §   ¦   ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~  }|  {   z  y  x   w
     °   ̄  ®  ¬«L )١(. 

 وقعت بأن ألن املوعظة ربام آلت إىل القبح، ؛ املوعظة باحلسن دون احلكمةوصف
 .يف غري موضعها ووقتها 

 اهللا عليـه وسـلم  يتخولنـا صـىل النبـي كـان«: - ه اهللا عنـريض - ابـن مـسعود قال
 إذ هـي ؛فأما احلكمـة فحـسنة أيـنام وجـدت،  )٢(»علينا السآمة األيام كراهة يفباملوعظة 

 .)٣(والفعل الصواب ، عبارة عن القول الصواب

 إذ  بوصـف احلـسنةدهاّ احلكمـة ومل يقيـأطلـق: - اهللا تعاىل رمحه - ابن القيم وقال
 .صف احلسن هلا ذايت كلها حسنة، وو

 .)٤( ليس كل موعظة حسنةإذ بوصف اإلحسان، دهاّ املوعظة فقيوأما

 ــــــــــــــــــــــــــ
  .الرياض، السعودية =
  .١٢٥:  ، آية سورة النحل) ١(
  ).٦٠٤٨( ، رقم احلديث ٥/٢٣٥٥ ساعة بعد ساعة، املوعظة: رواه البخاري، كتاب الدعوات، باب) ٢(
عبـد اهللا : عالء الدين عبد العزيز أمحد البخاري، حتقيـقلبزدوي،  كشف األرسار عن أصول فخر اإلسالم ا) ٣(

 .، دار الكتب العلمية، بريوت م١٩٩٧/ ـه١٤١٨ ط، ١/٢٥حممود حممد عمر، 
:  مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، أبوعبد اهللا حممد بن أيب بكـر أيـوب الزرعـي، حتقيـق) ٤(

= 

١٧ 

 



 

 

 ١٨ 

مقابــل الـسيئة، فاملوعظــة قـد تكــون حـسنة، وقــد تكـون ســيئة، وذلــك : فاحلـسنة
 .بحسب ما يعظ به اإلنسان ويأمر به، وبحسب أسلوب الواعظ 

ً هنا جاء األمر هبا مقيدا يف القرآن الكريمومن |   M: ىل، قال تعاَّ   {   L  
 .  إىل احلسنة رصفت أطلقت املوعظة يف مقام األمر هبا، انفإذا

?M: قال تعاىل      >  =  <   ;     L )٢)(١(. 
 

 ــــــــــــــــــــــــــ
 .م، دار الكتاب العريب، بريوت ١٩٧٣/هـ١٣٩٣، ٢، ط١/٤٤٥حممد حامد الفقي،  =
  .٣٤:  سورة النساء، آية) ١(
ــدعوة، ) ٢( ــم ال ــدخل اىل عل ــانوين، ص امل ــوالفتح البي ـــ١٤١٥،  ٣،  ط٢٥٨: حممــد اب م ، مؤســسة ١٩٩٥/  ه

   .وتالرسالة، بري



 

 

 ١٩ 

 


 
 :التعريف بالعلامء:  ًأوال

ً عليــه لقــب العــامل، قليــل جــداّإن مــن يــستحق أن يطلــق  ألن للعــامل صــفات قــد ؛ٌ
 .التنطبق عىل من ينتسب إىل العلم 

:  قـال- اهللا عليـه وسـلم صـىل - عـن رسـول اهللا - اهللا عنه ريض - أيب هريرة عن
  » اهلـرجويكثـرويقـبض العلـم، ، وتقل الفقهـاء،  عىل أمتي زمان تكثر فيه القراءسيأيت«

يقرأ القـرآن ،  بينكم ثم يأيت بعد ذلك زمانالقتل« :وما اهلرج يا رسول اهللا ؟ قال: قالوا
زمان جيادل املنافق الكـافر املـرشك بـاهللا، ،  جياوز تراقيهم ثم يأيت من بعد ذلكالرجال، 
 .)١(» بمثل ما يقولاملؤمن

 مـصداق هـذا احلـديث هـر ظوقد:(- رمحه اهللا تعاىل - الشيخ محود  التوجيري قال
 - اهللا عليـه وسـلم صـىل - الفقهاء العارفون بـام جـاء عـن اهللا ورسـوله اننا، فقليف زم
ـــر ـــساء، وكث ـــصغار، والرجـــال والن ـــار وال ـــراء يف الكب ـــسبب الق ـــدب ـــرة امل ارس،  كث

 . )٢()وانتشارها
 قليـل خطبـاؤه،،  يف زمان كثري فقهاؤهإنكم: (- عنه  اهللاريض - ابن مسعود وقال

زمـان قليـل ،  مـن بعـدكموسـيأيتكثري معطوه، العمل فيـه قائـد للهـوى، ،  سؤالهقليل

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
مصطفى عبد القادر عطا، : حتقيق، وري عبداهللا احلاكم النيسابحممد  املستدرك عىل الصحيحني، أبو عبد اهللا) ١(

حديث صـحيح هذا : وقال عنه احلاكم. م، دار الكتب العلمية، بريوت ١٩٩٠/ هـ١٤١١، ١، ط٤/٥٠٤
 . خيرجاه اإلسناد ومل

 ، ١، ط١/٤١٨ الـساعة، محـود عبـد اهللا التـوجيري،  رشاط بـام جـاء يف الفـتن واملالحـم  و أعـةحتاف اجلامإ ) ٢(
 .هـ  ١٣٩٤

 



 

 

 ٢٠ 

 ن أوااعلمـ للعمـل، قائـد فيـه، اهلوىقليل معطوه، ،  سؤالهكثري خطباؤه، كثريفقهاؤه، 
 .)١ ()خري من بعض العمل ، حسن اهلدي يف آخر الزمان

 تساهل كثري من الناس يف إطالق لقب العامل عىل غري أهله، حيث وصـف بـه وقد
 .أناس بضاعتهم يف العلم قليلة، وسمتهم ووقارهم ليس كسمت ووقار العلامء 

 .)٢ ( )عامل(  هو الذي يستحق أن يطلق عليه ؛ أن من كثر كالمه وجدالهوظنوا
وقـد : (  أن ذلك من اجلهل املحض حيث قال- اهللا تعاىل رمحه - ابن رجب وذكر

 يف مـسائل امه مـن كثـر كالمـه وجدالـه وخـصأن فظنـوا هبـذا، أخرينفتن كثري مـن املتـ
 العلـم بكثـرة فلـيس: ثم قـال... وهذا جهل حمض ،  ممن ليس كذلكأعلم فهوالدين، 

 به بينه ويميزنور يقذف يف القلب يفهم به العبد احلق،  ولكنه بكثرة املقال، والالرواية، 
 .  )٣ () حمصلة للمقاصد  وجيزة بعبارات، لك عن ذويعربوبني الباطل، 

َعرف ِ  : العلامء بعدة تعاريف، منهاُ
 .  قدير يشء كل عىل اهللا أن يعلمون الذين 

 تفـسريه   عنـد- اهللا عـنهام ريض - ذلك عن ترمجان القرآن عبد اهللا بن عبـاس نقل
´M     µ :  اهللا تعاىللقول   ³  ²  ±  °  ¯  ®L )٥)(٤(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
، ، ٢٧٥: ص فـؤاد عبـدالباقي، حممـد:حتقيـق املفرد، أبو عبد اهللا حممد إسـامعيل البخـاري اجلعفـي، دب األ) ١(

   .بريوت، دار البشائر اإلسالمية، م١٩٨٩/ هـ ١٤٠٩، ٣ط
م، دار العاصـمة، ٢٠٠٢/هــ  ١٤٢٣، ١، ط٨٨-٨٧:  العلامء، عبدالعزيز حممد الـسدحان، صمنزلة انظر ) ٢(

 .الرياض 
أبوالقاسـم : حتقيق فضل علم السلف عىل علم اخللف، أبو الفرج زين الدين عبدالرمحن بن رجب احلنبيل، ) ٣(

 .م دار القبس، الرياض، السعودية ٢٠١١/هـ١٤٣٢، ٢، ط٨٤-٨٣: عبدالعظيم ص
  .٢٨:  سورة فاطر، آية) ٤(
 كتبــةامل، ١٠/٣١٨٠ ، أســعد حممــد الطيــب: حتقيــق الــرازي، إدريــس تفــسري القــرآن، عبــد الــرمحن حممــد ) ٥(

 .العرصية، صيدا 



 

 

 ٢١ 

 . هو من خيشى اهللا تعاىل، ويعمل بعلمه العامل:وقيل 
 ِإنـام العلم عن كثرة احلـديث، ليس:( - اهللا عنه ريض - اهللا بن مسعود عبد يقول 

 .   )١ ( )العلم خشية اهللا
، بالغيـب الـرمحن خـيش مـن العـامل: ( - اهللا تعـاىل رمحـه - البـرصي احلـسن وقال
 . )٢ ( )اهللا يرغب فيام ورغب

 .  اخلائف هللا تعاىل، العامل بسنته وحدوده وفرائضه  هو :وقيل
 أثناء حديثه عن العلامء، حيث ذكـر - اهللا تعاىل رمحه - ذلك أبو حيان التيمي ذكر

 .  )٣(ٍأهنم يقسمون إىل أقسام ثالثة 
أي عبـادك أخـشى  : ربه تبارك وتعـاىل- الصالة والسالم عليه - سأل موسى وملا
 .)٤(أعلمهم يب: قال لك ؟

ومن دارت الفتيا عىل سالم،  اإلفقهاء: بأهنم- اهللا تعاىل رمحه - ابن القيم وعرفهم
ُالـذين خـصوا باسـتنباط األحكـام، وعنُـوا بـضبط قواعـد احلـالل ،  بـني األنـامهلمأقوا ّ ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
، ٢٦٥: ، صاؤوطشـعيب األرنـ: حتقيـق عبـد الـرب، بن  العلم وفضله، أيب عمر يوسف عبد اهللايان جامع ب) ١(

 .م،  مؤسسة الرسالة نارشون، بريوت، لبنان ٢٠١٢/هـ١٤٣٣، ١ط
هــ، دار الفكـر، ١٤٠١، ط ٣/٥٥٤ تفسري القرآن العظيم، أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثـري الدمـشقي، ) ٢(

 .بريوت 
عـامل بـأمر اهللا، وعـامل بـأمر اهللا عـامل بـاهللا وبـأمر اهللا، وعـامل بـاهللا ولـيس ب:العلامء ثالثة: قال أبو حيان التيمي ) ٣(

، وامـا العـامل بـاهللا رائـضهوليس بعامل باهللا، فأما العامل باهللا وبأمره، فذلك اخلائف هللا العامل بسنته وحدوده وف
وليس العامل بأمر اهللا، فذلك اخلـائف هللا ولـيس بعـامل بـسنته وال حـدوده وال فرائـضه، وامـا العـامل بـأمر اهللا 

 انظر جامع بيـان العلـم وفـضله، . فذلك العامل بسنته وحدوده وفرائضه وليس بخائف له وليس بعامل باهللا،
  .٢٩٥:  عبد الرب، صابن

 الـسبع وخالـدفـواز أمحـد زمـريل : حتقيـق الدارمي، أبـو حممـد عبـداهللا بـن عبـدالرمحن الـدارمي، سنن انظر ) ٤(
 . بريوت  -هـ، دار الكتاب العريب ١٤٠٧، ١ط، ١/١١٤، العلمي

 



 

 

 ٢٢ 

 بمنزلــة النجــوم يف الــسامء، هبــم هيتــدي احلــريان يف الظلــامء، رضألواحلــرام، فهــم يف ا
 .)١( إليهم أعظم من حاجتهم إىل الطعام والرشابالناسوحاجة 

 الذين ون املتقألبرار اون العاملأهنم: يف تعريفهم- اهللا تعاىل رمحه - ابن مجاعة وقال
 من طلبه بسوء نيـة  النعيم، التقصدوا بعلمهم وجه اهللا الكريم  والزلفى لديه يف جنا

 .    والطالب ألتباع مكاثرة يف اأو مال أو  دنيوية من جاه ألغراض أو خبث طوية أو
ــي وىُ رفقــد ــ«: - اهللا عليــه وســلم صــىل - عــن النب ــب العل ــه ممــن طل  لــيامري ب
 .)٣)(٢( » النارهللا اأدخله، إليه يرصف به وجوه الناس أو به العلامء، يكاثر ، أوالسفهاء

 الرشيعة الذين هـم ورثـة علامء: ( هم - اهللا تعاىل رمحه - عثيمني ابن الشيخ وقال
 ًا درمهـا مل يورثـونبياء ألن األ؛ العلامء ورثة األنبياءفإن، - وسلم يه اهللا علصىل -النبي 

ومل ، وعمه العباس،  تويف عن بنته فاطمة- اهللا عليه وسلم صىل -، فإن النبي ًوال دينارا
 . العلم ثواَّ ورنامَّ ألن األنبياء ال يورثون إ؛اًيرثوا شيئ

 .)٤ () بحظ وافر من مرياث العلامء أخذ أخذ بالعلم، فمن رشيعة اهللا، فالعلم
 اهللا، املتفقهون يف برشع  العارفونهم: (-اىل  اهللا تعحفظه - اللوحيق الشيخ وقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالم املوقعني عن رب العاملني، أبو عبد اهللا شمس الدين حممـد بـن أيب بكـر بـن أيـوب بـن سـعد الزرعـي ) ١(

 .م، دار اجليل، بريوت  ١٩٧٣  ط، ١/٩طه عبد الرؤوف سعد، : حتقيقالدمشقي 
أمحـد حممـد شـاكر : حتقيـق بـن عيـسى الرتمـذي الـسلمي، حممد الصحيح سنن الرتمذي، أبو عيسى اجلامع ) ٢(

، دار إحياء الـرتاث  )٢٦٥٤(  احلديث رقم يف من يطلب بعلمه الدنيا باب، أبواب العلم، ٥/٣٢وآخرون، 
 . العريب، بريوت 

ِّ أبو عيسى هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه وإسحاق بن حييى بن طلحة ليس بـذاك القـوي قال َ ْ ُ ْ ٌِ ْ َ ْ ْ ُ ٌَ ِ ِ ِ ِِ ِ
ْعندهم تُكلم فيه من قبل حف ِِّ ِ َِ ْ ُ   ) .٢٦٥٤(  األلباين حسن، انظر صحيح سنن الرتمذي رقم احلديث قال.ِظه ْ

عبدالـسالم عمـر :، حتقيـق الدين حممد بن مجاعة الكنايندر تذكرة السامع واملتكلم يف أدب العامل واملتعلم، ب) ٣(
  .مرصم، مكتبة ابن عباس، ٢٠٠٥/هـ ١٤٢٥، ١،  ط٧٣:صعيل 

 .الرياض للنرش، وطنهـ، مدار ال١٤٢٥ ط، ٣/٢٣٠صالح العثيمني،  رشح رياض الصاحلني، حممد بن ) ٤(



 

 

 ٢٣ 

 «  ¼  M دينـه، العــاملون بعلمهــم عــىل هـدى وبــصرية، الــذين وهــبهم اهللا احلكمــة 
Á  À    ¿   ¾  ½L  

)٢)(١(. 
 -   رهبـمأن العلامء هم علامء الرشيعة، اخلـائفون مـن:  مما سبق من التعاريفيتبني

 قــصدوا بعلمهــم وجــه اهللا تعــاىل، العــاملون بعلمهــم عــىل هــدى الــذين - وعــال جــل
 .وبصرية 

ــيس ــصناعات، ول ــأهنم أهــل ال ــاس ب ــن الن ــبعض م ــه ال ــا يفهم ــالعلامء م ــراد ب  امل
واالخــرتاع واالطــالع عــىل أرسار الكــون، والــذين يــسمون بمــسميات خمتلفــة كعــامل 

 .علامء لكن يف مهنهم هندسة، أو عامل فلك، وغري ذلك، فهم 
 ينرصف إىل علامء الرشيعة الذين هـم ورثـة األنبيـاء ، فإنه إذا أطلق لفظ العلامءأما
ة ـ العلــامء ورثــَّإن« :- اهللا عليــه وســلمصــىل- والــسالم كــام قــال النبــيالــصالة معلــيه

 . )٣(»األنبياء
 ء ؟ُكيف يعرف العلام:  ًثانيا

 مـن كـان فـصيح كـل ولـيسَّ يميزون هبا عن غريهم، ٍوعالمات ٍ للعلامء سامتَّإن
  .ًا عاملصار كثري، إليه طالبه حضور، قوي التأثري والبيان، لسانال

 .ً هذا وحده ليس دليال عىل ذلك إذ
 :ُ التي يعرف هبا العاملالعالمات من

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٦٩: سورة البقرة، آية) ١(
، ١٩:  العزيـز بـن بـاز صعبـد الـشيخ: تقـديم قواعد يف التعامل مع العلامء، عبد الرمحن بن معال اللوحيق، ) ٢(

 .م ٢٠٠٦/هـــ ١٤٢٧، ٢ط
شـعيب : حبـان بـن أمحـد التميمـي البـستي، حتقيـقبـند  حاتم حممـأبو ابن حبان برتتيب ابن بلبان، صحيح ) ٣(

، ١/٢٩٠ عليهـا دون احلفـظ هلـا ، تكل أن يفة العلم، باب الزجر عن كتبة املرء السنن خماكتاباألرنؤوط، 
 .اسناده صحيح عىل رشط مسلم : قال املحقق.  الرسالة، بريوت مؤسسةم، ١٩٩٣/ـه١٤١٤، ٢ط

 



 

 

 ٢٤ 

، نيءته من أهل البدع الـضال عىل منهج أهل السنة واجلامعة، وبرااستقامته بُيعرف
 .وبجده يف طلب العلم 

َ بيانه لسمة العلامء، يف - اهللا تعاىل رمحه - يقول ابن القيم  ِ  عـن رب ون موقعَّوأهنمِ
ّ كان التبليغ عن اهللا سبحانه، يعتمد العلم بام يبلغ والصدق فيه، مل تصلح َّوملا:( العاملني

ِّ بـام يبلـغ، ً بـالعلم والـصدق، فيكـون عاملـااتـصفن َّمرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إال مل
ًعـدال يف أقوالـه وأفعالـه، ،  فيه، ويكون مع ذلك حسن الطريقة، مـريض الـسريةًصادقا

متـشابه الـرس والعالنيـة يف مدخلــه وخمرجـه وأحوالـه، وإذا كــان منـصب التوقيـع عــن 
َّنياتَملراتـب الـسوهـو مـن أعـىل ا، امللوك باملحل الذي ال ينكر فضله وال جيهل قـدره ِ ،

ــع عــن  ــف بمنــصب التوقي ــسمواتِّربفكي ــق! َّ األرض وال ــيم يف هــذا فحقي  بمــن أق
وال . املنصب أن يعد له عدته، وأن يتأهب له أهبته، وأن يعلم قدر املقام الذي أقيم فيه 

وكيـف وهـو .  اهللا نـارصه وهاديـهفـإن حرج من قول احلق والصدع به درهيكون يف ص
¢  £  ¤¥  ¦  M   : اهللا تعاىلقال، !تواله بنفسه رب األرباب  الذي املنصب هو

 ̄  ®  ¬  «  ª  ©     ̈  §L )بام تـواله اهللا تعـاىل بنفـسه وكفى. )١ 
&M     إذ يقول يف كتابه؛ وجاللةًرشفا   %  $   #   "  !L )٢(  .   

 يـدي بـني وموقـوف ً أنـه مـسئول غـداوليـوقن. املفتي عمن ينوب يف فتواهوليعلم
 . )٣ ()اهللا

، ًا حاكم، وال يأخـذ عـىل العلـم أجـرد بعلمه رشف منزلة عناليطلب بأنه ُويعرف
 .ق  بمحاسن األخالوبتميزه

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٢٧:  سورة النساء، آية) ١(
 .١٧٦، آيةرة النساء،  سو) ٢(
 .١١-١/١٠ القيم، ابن، العاملني رب عن املوقعني إعالم ) ٣(



 

 

 ٢٥ 

 ال يطلـب نـهإ: (  اذا عـرف بـالعلمصـفته عـن - اهللا تعـاىل رمحـه - اآلجري يقول
 أخـذوال يأهلـه،  عن إال للعلم صائن، إليهموال حيمله ، بعلمه رشف منزله عند امللوك

ــ  الفقــراء، ويباعــد الــدنيا، أبنــاءوال يقــرب ،  وال يستقــيض بــه احلــوائجاعــىل العلــم ثمنً
 .)١ ()تواضع للفقراء والصاحلني ليفيدهم العلم ي،  الدنياأبناء عن ويتجاىف

 ل، وتتزلــزألفهــام برســوخ قدمــه يف مــواطن الــشبهات حــني تــضل اُويعــرف
 .)٢(ألقداما

 شبهات املشككني وامللبسني، بل ويزيـده رد أن رسوخه يف العلم يمكنه من حيث
 . بردها ومعرفة بطالهنا ًويقيناًذلك رسوخا 

 يف العلم لو وردت عليـه مـن الـشبه الراسخ: ( -تعاىل  اهللا رمحه - ابن القيم يقول
 قـد رسـخ يف العلـم فـال ألنـه ًا؛ يقينه وال قدحت فيـه شـكأزالت البحر ما أمواجبعدد 

 .)٣ ()بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه مغلولة مغلوبة لشبهات، تستفزه ا

ربــه، ازداد منــه خــشية  بً تعــاىل، وأنــه كلــام ازداد علــام بعبادتــه وخــشيته هللاُويعـرف
¯  °  ±  M   ³  ²  : اهللا تعــاىليقــول أعــرف النــاس بــاهللا تعــاىل، ألنــه ًا؛وانكــسار

´L )٤(   . 
 خوف شديد، ىل ببعده عن الشهرة واملديح، وإن حصل ذلك فإنه يكون عُويعرف

  .ًراجا واستدًاخشية أن يكون مكر

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
م، دار القـبس للنــرش ٢٠١١/هــ١٤٣٢، ١، ط٣٥: ، صآلجــريأبــوبكر حممـد احلـسني ا،  العلـامءأخـالق ) ١(

 .والتوزيع، الرياض، السعودية 
 .القاهرةم  دار العقيدة، ٢٠٠٥/هـ ١٤٢٦، ٧، ط٣٩٨:  املقدم، صأمحد حممد العلم، أهل حرمة ) ٢(
، ١/١٤٠ بـن أيب بكـر أيـوب الزرعـي حممـد عبد اهللا أبو دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة، مفتاح ) ٣(

 . الكتب العلمية، بريوت دار
  .٢٨:  سورة فاطر، آية) ٤(

 



 

 

 

 عـىل نفـسه عنـد اشـتهار خيـاف - اهللا تعاىل  رمحه -ام أمحد بن حنبل  كان اإلمفقد
 .)١(اسمه وبعد صيته

 حـب الظهـور والـشهرة بـني مـن - اهللا تعـاىل رمحهـم - حذر سـلفنا الـصالح وقد
الناس ملـن يـسعى إليهـا وجيعلهـا هدفـه، وتـضافرت أقـواهلم املحـذرة مـن هـذا اخللـق 

أبو إسحاق الفزاري عند سفيان الثوري ذات كنت أنا و:  بن مسلمعطاء يقولالذميم، 
 .)٢( والشهرةإياك:  ليلة وهو مضطجع، فرفع رأسه إىل أيب إسحاق فقال

 .)٣( صدق اهللا عبد أحب الشهرةما:  بن أدهمإبراهيم ويقول

 رأيـت الرجـل إذا وإذاإذا عرفت يف موضـع فـاهرب منـه، :  برش بن احلارثوقال
 .)٤( فهو حيب الشهرةلك ذهىواشتاجتمعوا إليه يف موضع لزمه، 

 . مشاخيه له بالعلم بشهادة العامل ُويعرف 
 هلـم أشـياخهم بـالعلم، د حتـى يـشهاس يتصدرون للنال العلامء تالمذة كان فقد 

 . والتدريس فتاءويأذنوا هلم باإل
 لهِ خيرب عن نفسه أنه مل يفت، حتى شهد - اهللا تعاىل رمحه - مالك بن أنس فاإلمام
 .  )٥(ً أنه أهال لذلكًاسبعون عامل

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٠٨: ص،  رجب احلنبيلابن علم السلف عىل علم اخللف، فضل انظر ) ١(
، ١١/٣١٥، رياض زركـيل.دسهيل زكار و .د: ألرشاف، أمحد بن حييى بن جابر البالذري، حتقيق اأنساب ) ٢(

 .بريوت الفكر، دارم، ١٩٩٦/هـ ١٤١٧ط
، الـسيد هاشـم النـدوي:  بن إسامعيل بن إبراهيم البخاري اجلعفي، حتقيـقحممد عبداهللا ، أبو الكبريالتاريخ ) ٣(

  .، بريوت، دار الفكر٤/٣٦٣
 هبـة اهللا بـن بـن، أيب القاسم عيل بن احلـسن ماثلدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األ متاريخ ) ٤(

 دارم، ١٩٩٥ ط، ١٠/٢٠٦أيب ســعيد عمــر بــن غرامــة العمــري، : حتقيــق، الــشافعي عــساكر بــنعبــد اهللا 
 .الفكر، بريوت

، ٤، ط٣١٧-٦/٣١٦صــبهاين،  األوليـاء وطبقــات األصــفياء، أبـو نعــيم أمحــد بـن عبــد اهللا األحليــة انظـر ) ٥(
= 

٢٦ 



 

 

 ٢٧ 

 .أو بسامع دروسه وحمارضاته ، يف فتاويه و مصنفاتهبالنظر ًا العامل أيضُويعرف
 عـن أعـالم النـبالء سـري يف – اهللا تعـاىل رمحـه - هذا ما ذكره اإلمـام الـذهبي ومن

 الـشارح سـليامن أبـو أمـا و:احلـافظ أيب طـاهر الـسلفي أنـه قـال يف أيب سـليامن اخلطـايب
ــرصفاته يف واطلــع وقــف منــصف عــىل مــصنفاته، فــإذايب داود، لكتــاب أ  عــىل بــديع ت
 وقـراءة قـد رحـل يف احلـديث، ، وكـان إمامته وديانته فيام يورده وأمانتـهحتققمؤلفاته، 
 .)١(وصنف من العلم، ٍ يف فنونفَّ ألثم، فَّوطو، العلوم

َّينَزل أال وينبغي ْن أئمتنـا اجلهابـذة ِ مـيـستحقه، ممـن أهلـهإال عـىل ) العـامل  ( لقب ُ
ْالكبار، ومن متت الشهادة ل َّ ٍ أنـاس مل يبلغـوا ىل من أهل العلم والبصرية، وأما تنزيله عهَْ

ٌ كثرية، إذ فيه تضييع حلق العلامء، مفاسد بداياته، فهذا له يف، بل هم نهمن العلم شأ  بأنْ
ٍ، وفتاوى غريبة، ٍ شاذةٍراء األلقاب ملن ال يستحقها، و ملا ينتج عن ذلك من آهذهتعطى 
 . سلف األمة وإمجاعها ومنهج للكتاب والسنة، خمالفة

 

 ــــــــــــــــــــــــــ
 .هـ، دار الكتاب العريب، بريوت ١٤٠٥ =
 ،شـعيب األرنـاؤوط: حتقيـق بـن أمحـد بـن عـثامن بـن قـايامز الـذهبي، حممـد عبد اهللا أبو أعالم النبالء، سري ) ١(

 .، بريوت الرسالةهـ، مؤسسة ١٤٣١، ٩ط، ١٧/٢٥ ،  نعيم العرقسويسوحممد

 



 

 

 ٢٨ 




 
 :الدعوة لغة: ًأوال

، والقـائم هبـا يـسمى الـدعوة:  من الفعل الثالثي دعا يدعو دعوة، واالسـممشتقة
 .دعاة : داعية،  واجلمع
 :ان اللغة عدة معيف الدعوة ولكلمة
  .واالستاملة، والسؤال، والدعاء، والتجمع، والطلب، النداء
 . )١( وبفالن ناديته وصحت بهً فالنادعوت:  الزخمرشيقال
 يف دعوة فـالن و مـدعاة فـالن كنا: إىل الطعام بالفتح يقالعوةَّو الد:  الرازيوقال

 . الطعام  إىلالدعاء: وهو مصدر واملراد هبام
 هذا أكثر كالم العرب وعدي الرباب ًنسب و الدعوى أيضا بالكرس يف العوةِّ الدو

 .يفتحون الدال يف النسب ويكرسوهنا يف الطعام 
MZ :  قال تعاىل من تبنيته ومنهعيِّ الدو   Y  X  W  NL )٢(. 
 . و تداعت احليطان للخراب هتادمت الدعوى:  ادعى عليه كذا واالسمو 
 . و دعوت اهللا له وعليه أدعوه دعاء ًعاه صاح به و استدعاه أيضادو
 واحـد األدعيـة وتقـول للمـرأة أنـت تـدعني ًالدعوة املرة الواحدة و الدعاء أيضاو

 مثـل الرجـال سـواء تـدعونوتدعوين وتـدعني بإشـامم العـني الـضمة وللجامعـة أنـتن 
 .وداعية اللبن ما يرتك يف الرضع ليدعو ما بعده 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
هـ ١٣٩٩ ط، ١/١٨٩ود بن عمر بن حممد بن عمر اخلوارزمي الزخمرشي، أبو القاسم حمم،  البالغةأساس ) ١(

 .م، دار الفكر ١٩٧٩/ 
  .٤:  األحزاب، آيةسورة ) ٢(



 

 

 ٢٩ 

 .)٢)(١(» ي اللبنـ داعدع«: ديث احلويف
 دعـوهتم فـإن«: املرة الواحدة من الدعاء ومنـه احلـديث: الدعوة:  ابن منظوروقال

.  ، أي حتوطهم وتكنفهم وحتفظهم يريـد أهـل الـسنة دون البدعـة )٣(»حتيط من ورائهم
احد األدعية، وأصله دعـاو ألنـه مـن دعـوت، إال أن الـواو ملـا جـاءت بعـد و: والدعاء

 ًو دعـوت فالنـا. الـدعوة : واالسـمناداه، : ودعا الرجل دعوا ودعاء... األلف مهزت 
 ...أي صحت به واستدعيته 

ورجـل داعيـة إذا .  داع وأحـدهمقوم يدعون إىل بيعة هدى أو ضـاللة، : الدعاةو
 .)٤(ة أو دين، أدخلت اهلاء فيه للمبالغةكان يدعو الناس إىل بدع

ُالدعاء : (  الزبيديوقال ً، بالضم ممدودا)ّ َ ُالرغبـة إىل اهللاِّ تعـاىل  ( ؛ِّّ َ َفـيام عنـده مـن ) َّ
ِ واالبتهال إليه بالسؤالِاخلري َ ّ } M : ْ قوله تعاىلومنه؛ْ    z   y  xL )٥(  . 

ْيدع) دعا (  َدعاء ودعوى ( و َ َ ِ وألفها للتأنيث ؛)ً ِْ َّ َ . 
َ ابن فارسَوقال َوبعض العرب يؤنث الدعوة باأللف فيقول الدعوى : ُ َ ُْ ْ َ ُّ ّ ُّ ِ َ ُ ِ َ . 
ُاللهم أرشكنا يف دعوى املسلمني، أي يف دعائهم، ومنه قوله تعـاىل:  دعائهمومن ُُ َ ْ ْ ْ َ َّ :

M   K   J  IL )٧()٦(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
عبـد امللـك بـن عبـد :  بن أمحد احلنبيل املقديس، حتقيقاحد األحاديث املختارة، أبو عبد اهللا حممد بن عبد الو) ١(

  صحيحاسناده. هضة احلديثة، مكة املكرمة النهـ، مكتبة١٤١٠، ١، ط٨/٩١، دهيشاهللا بن 
  .٨٦ / ١، الرازي: ح الصحاخمتار ) ٢(
 .١/١٦٢ املستدرك عىل الصحيحني، احلاكم، وقال حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه، ) ٣(
 .، دار صادر، بريوت ١، ط٢٥٩-١٤/٢٥٨ لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي، ) ٤(
  .٥٥: ورة األعراف، آية س) ٥(
  .١٠:  سورة يونس، آية) ٦(
  .٣٨/٤٧ الزبيدي ، احلسينيحممد :  من جواهر القاموسوس العرتاج ) ٧(

 



 

 

 ٣٠ 

 :ًالدعوة اصطالحا: ًثانيا
 :يف الغالب معنيان هبافإنه يراد  املشرتكة، أللفاظ الدعوة من اكلمة
 .الرسالة  وأ الدعوة بمعنى اإلسالم : األول
 .عملية نرش اإلسالم وتبليغ الرسالة  بمعنى الدعوة: الثاين

ــى األول ــدعوة: (وعــىل املعن ــى اإلســالم ال ــات جــاءت تعري) الرســالة  وأ بمعن ف
 :اصطالحية كثرية، ومنها

، جتـدد ًمجيعا - الصالة و السالم عليهم - ألنبياءهي دين اهللا الذي بعث به ا: قيل
 نيا لــصالح الــدً وافيــاً خــاتم النبيــني، كــامال- وســلم ليــه اهللا عصــىل -عــىل يــد حممــد 

  .   آلخرةوا
 لـرضورهتم، ًا خلالفـتهم، وتيـسريً متكينا؛هي دين اهللا الذي ارتضاه للعاملني: وقيل

 إشـاعة، وإلنـسانيتهم ً لوحـدهتم، وتكـريامً لشؤوهنم، ومحايـةً بحقوقهم، ورعايةًووفاء
 .   للحق والعدل فيام بينهم 

 .، وتقرير احلقوق والواجبات إلنساينهي الضوابط الكاملة للسلوك ا:  وقيل
 . )١( باخلالق، والرب باملخلوقإلعرتافا:  قبل ذلك وبعدهوهي
 ليوحدوا املعبـود، ويعبـدوا الواحـد، حنفـاء هللا غـري ؛داء احلق للخلقهي ن: وقيل

 . )٢(مرشكني به، متبعني غري مبتدعني 
فجـاءت    )  إلسـالم وتبليـغ انـرش بمعنـى عمليـة الدعوة: ( وأما عىل املعنى الثاين

 : عىل تعريفات كثرية، ومنهاًأيضا
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة، الــدعوة ) ١( ــراوي، صحممــد االســالمية دعــوة عاملي ــدالرمحن ال ــدارم، ١٩٦٥ ط، ١٢-١١:  عب ــة ال  القومي
 .للطباعة والنرش 

ــهأمه وإلســالمية للــدعوة االتخطــيط ) ٢( ــد، يت ــي عــيل عب ــو رب النب ـــ ١٤١٢،  ١ط، ١٩:  الــسعود، صأب / ه
 . التوفيق النموذجية للطباعة، القاهرة دارم ، ١٩٩٢



 

 

 ٣١ 

هــي : بقولـه الـدعوة إىل اهللا - اهللا تعـاىل رمحـه - شـيخ اإلسـالم ابـن تيميــة َّعرفهـا
 إىل اإليامن به وبام جاءت به رسله بتصديقهم فيام أخربوا به وطاعتهم فيام أمروا الدعوة

وذلك يتضمن الدعوة إىل الشهادتني وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحـج 
يـامن البيت والدعوة إىل اإليامن باهللا ومالئكتـه وكتبـه ورسـله والبعـث بعـد املـوت واإل

 .)١(بالقدر خريه ورشه والدعوة إىل أن يعبد العبد ربه كأنه يراه
 .)٢(هي تبليغ اإلسالم للناس، وتعليمه إياهم، وتطبيقه يف واقع احلياة: وقيل

والنهـي عـن ،  بـاملعروفألمـرهي احلث عىل فعل اخلري واجتنـاب الـرش وا: وقيل
 .)٣( احلق ونبذ الباطلتباعا من الرذيلة ووالتنفري بالفضيلة، والتحبيباملنكر، 

 بالــشهادتني، وتنفيــذ مــنهج اهللا يف إلقــرار توحيــد اهللا، واإىلهــي الــدعوة :  وقيــل
ــوال ــالًاالرض ق ــرةً وعم ــسنة املطه ــريم وال ــرآن الك ــام جــاء يف الق ــدين ؛، ك  ليكــون ال

 .)٤(هللا كله

 أثر ءالقتفا كل زمان ومكان، يف، ً الناس مجيعابدعوة، أهليه من له قيام هي: وقيل
 .  )٥(ً وسلوكاً وعمالًقوال،  والتأيس به- اهللا عليه وسلمصىل -رسول اهللا 
ــل ــي: وقي ــالغ إه ــاس دعــوة اب ــان ومكــان، يف، إلســالم الن ــل زم  باألســاليب ك

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 الـرمحن عبـد: حتقيـق عبد احلليم بن تيمية احلراين، أمحد العباس أبو شيخ اإلسالم ابن تيمية، فتاوى جمموع ) ١(

 . ابن تيمية مكتبة، ٢، ط١٥٨-١٥/١٥٧بن حممد بن قاسم، 
  .١٧: ، صالبيانوينحممد ،  علم الدعوةإىل املدخل ) ٢(
 املعرفـة للطباعــة والنــرش، دارم، ١٩٨١/ هـــ ١٤٠١، ١، ط٢٤:  نمــر اخلطيـب، صحممـد الــدعاة، مرشـد ) ٣(

 .بريوت
ــق، " اهلــدف - الوســيلة – الرســالة " اىل اهللا الــدعوة ) ٤( ــواعي، صتوفي م، ١٩٨٦/هـــ ١٤٠٦، ١ط، ١٩:  ال

  .الكويت  الفالح،مكتبة
 دارهـــ ، ١٤٠٦، ١، ط٢٧:  بــن ســيدي بــن احلبيــب، صحممــد اخلليــل، إبــراهيم اهللا يف ســورة إىل الــدعوة ) ٥(

  .جدةالوفاء، 

 



 

 

 ٣٢ 

 . )١( املدعوينأحوال تتناسب مع التيوالوسائل، 
 مإلسـال اإىل آلخـرينالتي جيذب هبا ا،  يبحث يف الكيفيات املناسبةفن هي: وقيل

 .)٢( حيافظ عىل دينهم بواسطتهاأو
 خيـشى أمـروحتـذيرهم مـن ،  رش واقـع هبـمأو الناس مـن ضـاللة إنقاذهي : وقيل

 .  )٣(عليهم الوقوع يف بأسه
 .  )٤( حميطإىل هبا من حميط ألمة لتنتقل ا؛ لنظام ماإحياء عملية هي: وقيل
 املـنهج كافة، وفـق  الناسإىل دين االسالم إيصال الداعية املؤهل بقيام هي: وقيل

 وظـروف املخـاطبني يف كـل أحوال املدعوين، ويالئم أصنافالقويم، وبام يتناسب مع 
 . )٥(زمان ومكان
 مـن بـاب ها التعاريف المنافاة بينها، فليست من باب اختالف التضاد، لكنوهذه

 بجانـب مـن جوانـب عنـياختالف التنوع، فكل تعريف للـدعوة مـن هـذه التعـاريف 
 .   )٦(ز عليهالدعوة ورك

 لـصلته؛)عملية النرش والتبليـغ (  أراد املعنى الثاين وهو ة يف هذه الدراسوالباحث
 .الوثيقة بمقصد الدراسة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 مكتبـةم، ١٩٨٩/ هــ ١٤٠٩، ١، ط٢١: ص، عـيل صـالح املرشـد،  الدعوة يف العرص احلـارضمستلزمات ) ١(

  .مرص، دمنهورلينه، 
 . القومية احلديثة، طنطا املكتبة، ١ط، ٣٩: يوسف الشاذيل، ص اهللا اإلنسان، عبد والدعوة ) ٢(
  .، القاهرة السلفيةاملطبعةهـ، ١٣٤٦، ١ط، ١٧: ، حممد اخلرض حسني ، صإلصالح اإىل الدعوة ) ٣(
م، ١٩٨٢/هــ١٤٠٢، ٣، ط٣٢:  شلبي، صرؤوف يف عهدها املكي مناهجها وغاياهتا، إلسالمية االدعوة ) ٤(

 . الكويت القلم ، دار
  .   ٤٩: صاملغذوي،  عبدالرحيم الدعوة االسالمية، نهج العلمية ملاألسس ) ٥(
م، دار ٢٠٠٢/هــ١٤٢٢، ٢، ط١٨:  الدعوة يف القرآن الكريم، محد نارص عبد الرمحن العامر، صنصوص ) ٦(

 .إشبيليا، الرياض، السعودية 



 

 

 ٣٣ 

 
 

 
 
 
 
 
  األولالفصل

 : املوعظة احلسنة للعلماء من الكتاب والسنةمشروعية





 
 

 



 

 

 ٣٤ 




 
 . ذكر املوعظة يف القرآن الكريم يف مواضع عدة، مما يدل عىل مرشوعيتها ورد
اب الذي أنزله رب العاملني  أعظم ما يوعظ به العلامء هو القرآن الكريم، الكتوإن

 .وهو أعرف بام يكون به صالح عباده 
 كتاب نور وهداية، يؤثر يف النفوس، ويـرق ويلـني آلياتـه القلـوب اخلاشـعة، فهو
 . النفوس املريضة احويكبح مج
 التـي هـي فاقـدة مجيـع حـواس جلـامدات كالم اهللا تعاىل لـه تـأثري عجيـب عـىل اَّإن

 اهللا عليـه َّوالعقل، فكيف ال يكون له تأثري عىل إنسان مـنمن السمع والبرص اإلدراك، 
 ! بجميع مدارك اإلدراك 

M  f : قال تعاىل   ed     c   b  a   `  _  ^  ]  \    [  Z   Y

       k   j   i  h   gL )١( . 

ــه، خلــشعت  كاإذا ــاىل وفهمت ــو ســمعت كــالم اهللا تع ــصم، ل ــال ال ــت هــذه اجلب ن
 .)٢(فكيف بكم يا أهيا البرش وقد سمعتم وفهمتم ؟ .وتصدعت من خشيته 

 ليحصل له ؛ ينبغي عىل الداعية أن يستخدم هذا األسلوب النافع مع املدعوينلذا
 .النفع التام بمشيئة املوىل سبحانه 

  ^  _    `  M]  \  [  Z  Y  f  d  c    b  a : قال تعاىل
    n   m  l  k  j   i      h  gL )٣(  . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢١:  سورة احلرش، آية) ١(
 .٤/٣٤٤ كثري الدمشقي، بن، االعظيم انظر تفسري القرآن ) ٢(
  .٦٦، ٦٥:  سورة البقرة، اآليتان) ٣(



 

 

 ٣٥ 

ًوموعظـة: (  قوله تعاىلأما: - اهللا تعاىل رمحه - فخر الدين الرازي  قال َ ِ ْ َ للمتقـنيََ ِ َّ ُ ْ ّ  (
 .ففيه وجهان 
 أن من عرف األمر الذي نزل هبم يتعظ به وخياف إن فعل مثل فعلهـم أن :أحدمها

ًينزل به مثل ما نزل هبم، وإن مل ينزل عاجال فال بـد مـن أن خيـاف مـن العقـاب اآلجـل 
 التعــاظ باوا إذا اختــصألهنم؛وأمـا ختصيــصه املتقــني بالـذكر. الـذي هــو أعظــم وأدوم 

 . ألنه ليس بمنفعة لغريهم ؛ صلح أن خيصوا بهذلكفاع ب واالنتالنزجاروا
َوموعظة للمتقني : ( أن يكون معنى قوله:  الثاين ِ َِّ ُ َْ ّ ً َ ْ : ًأن يعظ املتقون بعضهم بعضا) َ

ًأي جعلناها نكاال وليعظ به بعض املتقني بعضا فتكون املوعظة مضافة إىل املتقـني عـىل  ً
 .)١(ون غري املتقني واهللا أعلممعنى أهنم يتعظون هبا، وهذا خاص هلم د

 ملا بني يدهيا ً اآلية فجعلناها نكاالفتأويل: - اهللا تعاىل رمحه - اإلمام الطربي وقال
 . هبا ويعتربوا ويتذكروا هبا ليتعظوا ؛وما خلفها وتذكرة للمتقني

 تعاىل ذكره ما أحل بالذين اعتدوا يف السبت مـن عقوبتـه موعظـة للمتقـني فجعل
 . للمؤمنني دون الكافرين به إىل يوم القيامة خاصة وعربة 

  .)٢( يوم القيامةإىل)  للمتقني وموعظة( قوله يف - اهللا عنهامريض - عباس بن اعن

M y  x  w : قال تعاىل   v   u  tL )٣(. 

فإنـه ): دى وموعظـة وهـ(  قولـه وأمـا: - اهللا تعـاىل رمحـه - اإلمام الطـربي يقول
 :يعني

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
، ١، ط٣/١٠٥ي،  الــشافعالــرازي الــدين حممــد عمــر التميمــي فخــر، )مفــاتيح الغيــب (  الكبــري التفــسري ) ١(

 .م، دار الكتب العلمية، بريوت ٢٠٠٠/ه١٤٢١
هــ، دار ١٤٠٥ ط، ١/٣٣٦، ربي الطـ البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيدجامع ) ٢(

 .الفكر، بريوت 
  .١٣٨: ل عمران، آيةآ سورة ) ٣(

 



 

 

 ٣٦ 

التذكرة للصواب  ) باملوعظة( الداللة عىل سبيل احلق ومنهج الدين و  ) باهلدى ( 
 .)١(والرشاد

داللـة : أي) هذا بيان للنـاس : (  يف قوله– اهللا تعاىل رمحه - الشيخ السعدي وقال
إلشـارة  اوهـو السعادة من أهـل الـشقاوة، وأهل للناس احلق من الباطل، تبنيظاهرة، 

 . إىل ما أوقع اهللا باملكذبني 
ألهنـم هـم املنتفعـون باآليـات فتهـدهيم إىل سـبيل ):  وموعظـة للمتقـني وهـدى( 

 .الرشاد، وتعظهم وتزجرهم عن طريق الغي 
 مـن هلـك ليهلـكتقوم به عليهم احلجـة مـن اهللا، ،  باقي الناس فهي بيان هلموأما
 .)٢(عن بينة

 أن ذكر أحوال األمم السابقة، وما حصل هلم من يتبني:  خالل اآليات السابقةمن
، فـإن لـه أبلـغ خـالفوهأصناف العقوبات الدنيوية حني مل يستجيبوا لرهبم بـل عـصوه و

الذين هم أعرف الناس بـرهبم تبـارك ) العلامء ( األثر يف موعظة املدعوين، وباألخص 
 .وتعاىل وأقرهبم إليه 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤/١٠١، الطربي البيان عن تأويل آي القرآن، ابن جريرجامع ) ١(
سـعد فـواز الـصميل، :  بـهاعتنـى الـرمحن نـارص الـسعدي، عبد، ن الكريم الرمحن يف تفسري كالم املناتيسري ) ٢(

 .ابن اجلوزي، الدمام، السعودية ه، دار ١٤٢٥، ١، ط١٤٦:ص
  .٣٤: آية سورة النساء، ) ٣(



 

 

 ٣٧ 

 اهللا أن يبـدأ أمر: - اهللا تعاىل رمحه - تفسري هذه اآلية يقول اإلمام القرطبي وحول
 فإنـه هـو الـذي يـصلحها لـه فالـرضب ثم باهلجران فإن مل ينجعا، ًالنساء باملوعظة أوال

 .وحيملها عىل توفية حقه 
 وال ًظـام رضب األدب غري املربح وهو الذي ال يكرس عهو يف هذه اآلية والرضب
 . )٢(  املقصود منه الصالح ال غريفإن، ونحوها )١(كاللكزةيشني جارحة 

) والـاليت ختـافون نـشوزهن :(  قولـهيف – اهللا تعـاىل رمحـه - الشيخ السعدي وقال
ارتفاعهن عن طاعة أزواجهن، بأن تعصيه بالقول أو الفعل، فإنه يؤدهبا باألسـهل : أي

 . فاألسهل 
ببيان حكم اهللا يف طاعة الزوج ومعصيته، والرتغيب يف الطاعة، : أي) ظوهن فع( 

ــصية  ــن املع ــب م ــزوج يف . والرتهي ــا ال ــوب، وإال فيهجره ــذلك املطل ــت، ف ــإن انته ف
وإال، رضهبـا . املضجع، بأن ال يضاجعها، وال جيامعها بمقدار مـا حيـصل بـه املقـصود 

 ..)٣( غري مربحًرضبا
 وصـلت مرحلـة تـهٌحيدث من زوجته نشوز، وقد تكون زوج بأن الداعية بتىلُ يقد

 أمثـال - عـنهنهللا ريض ا- مـا وصـل إليـه بعـض الـصحابيات مثـلمتقدمة من العلـم 
 شـدة مـن يسألوهنا - اهللا عنهم ريض - حيث كان الصحابة - اهللا عنها ريض -عائشة 

 .فقهها، فينبغي له أن يبدأ باملوعظة احلسنة 
ً مـتعلام ، وختاطـب مً عاملـا أأكـان ٌ بعدم ظلم املرأة سواء اآلية ختاطب الرجالفهذه

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفـتح نـارص الـدين بـن عبـد ابـو يف ترتيـب املعـرب، املغـربانظـر .  أي الرضب بجمع الكف عىل الصدر ) ١(

 مكتبـةم، ١٩٧٩، ١، ط٢/٢٤٨، حممـود فـاخوري وعبـد احلميـد خمتـار:  عيل بـن املطـرز، حتقيـقبنالسيد 
  .حلبأسامة بن زيد، 

 .، دار الشعب، القاهرة٥/١٧٢ ألحكام القرآن، أبوعبد اهللا حممد أمحد األنصاري القرطبي، اجلامع ) ٢(
  .١٧٩:ص، لسعدي، ان الكريم الرمحن يف تفسري كالم املناتيسري ) ٣(

 



 

 

 ٣٨ 

 . متعلمة بطاعة زوجها وعدم التقصري يف حقوقه م عاملة أأكانتاملرأة سواء ٌ
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باللـسان : يعنـي) وعظهـم :(  يف بيـان قولـه تعـاىل– اهللا تعـاىل رمحـه - اخلازن قال
 .)٢(والكذب، وختويفهم بعذاب اآلخرةواملراد زجرهم بالوعظ عن النفاق والكفر 

 هلم حكـم ّبني: أي) وعظهم : (   يف قوله- اهللا تعاىل رمحه - الشيخ السعدي وقال
 . اهللا تعاىل، مع الرتغيب يف االنقياد هللا، والرتهيب من تركه 

ًوقل هلم يف أنفسهم قوال بليغا (  ًانصحهم رسا، بينـك وبيـنهم، فإنـه أنجـح : أي) ً
 .د، وبالغ يف زجرهم وقمعهم، عام كانوا عليه حلصول املقصو

، ويبـالغ ً هذا دليل عىل أن مقرتف املعايص، وإن أعرض عنه، فإنه ينـصح رساويف
 .)٣(يف وعظه، بام يظن حصول املقصود به

، بأي وسـيلة حيـصل ين هيدف من دعوته إىل اهللا تعاىل صالح حال املدعوفالداعية
 .)٤(هبا الوصول إىل اهلدى والرشاد

ً املوعظة احلسنة تفيد املوعوظ حتى ولو كان منافقا، حيث إنه ليس للداعيـة إال َّإن
 .ما ظهر، واهللا تعاىل يتوىل ما خفي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦٣، ٦٢: اآليتان سورة النساء، ) ١(
 البغـدادي راهيم الدين عيل بن حممـد بـن إبـعالء، ) التأويل يف معاين التنزيل  لباب(  تفسري اخلازن املسمى ) ٢(

 .م، دار الفكر، بريوت، لبنان  ١٩٧٩/ هـ ١٣٩٩ ط، ١/٥٥٤الشهري باخلازن، 
 .١٨٧: تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، السعدي، ص) ٣(
التوزيـع، م، دار سـحنون للنـرش و١٩٩٧ ط، ٥/١٠٨ والتنـوير، حممـد الطـاهر بـن عاشـور، التحرير انظر ) ٤(

 .تونس 



 

 

 ٣٩ 

 . يف حال املنافق فغريه من باب أوىل هذا
ً حصل من عامل زلة، فإنه يوعظ رسا، لفضله ومكانته، وليس لك إال ما ظهر، فإذا

 .اسبة حتى حيصل املقصود، بأي وسيلة من
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ًإن هناك أناسا يعرتفـون بـاحلق : -رمحه اهللا تعاىل  -يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
لكن هلم أهـواء تـصدهم عـن اتباعـه، فهـؤالء يـدعون باملوعظـة احلـسنة املـشتملة عـىل 
الرتغيب ىف احلق، والرتهيب من الباطل، والوعظ أمـر، وهنـى برتغيـب، وترهيـب كـام 

 اهللا أن تعـودوا ملثلـه يعظكم: ( ، وقال تعاىل)ولو أهنم فعلوا ما يوعظون به ( قال تعاىل 
ملن قبـل احلـق، ومـن مل يقبلـه فإنـه ) احلكمة واملوعظة (فالدعوة هبذين الطريقني ) ًأبدا 

  . )٢(جيادل بالتى هي أحسن

 ولـو: (  يف تفسري قولـه تعـاىل– اهللا تعاىل حفظه - الشيخ أبو بكر اجلزائري ويقول
 من أوامـر اهللا تعـاىل هلـم ًوترهيبا، ً يذكرون به ترغيباما: أي) أهنم فعلوا ما يوعظون به 

 .)٣( يف احلال واملآلً ذلك خريالكانبالطاعة والتسليم، 
ْ إن من يستجيب من ا َ  ملرضاته، فإنه ينـال اخلرييـة، سعى لرب العاملني، ويملدعوينَّ

 .والتثبيت
، ين املدعوجتاه) جانب الرتغيب (  عىل الداعية أال يغفل عن هذا اجلانب املهم لذا

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٦٦:  سورة النساء، آية) ١(
  .١٩/١٦٤ تيمية احلراين، ابن، يمية جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن ت) ٢(
م، ٢٠٠٣/هــ١٤٢٤، ٥، ط١/٥٠٤ أيرس التفاسري لكالم العيل الكبري، أبوبكر جابر بن موسى اجلزائري، ) ٣(

 .مكتبة العلوم واحلكم، املدينة النبوية، السعودية 
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 ملرضـاة ًطلبـا ؛ إىل رسعـة اإلسـتجابةيـؤدي الـذي علـيهم العظـيم يف ذلك من األثـر ملا
 . ولكي ينالوا عظيم األجر ؛خالقهم سبحانه وتعاىل
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َمل: ( يف بيان قوله تعاىل– اهللا تعاىل رمحه - فخر الدين الرازي قال ً تعظون قوما اهللاَُّ ِ ْ َ َ ُ ِ َ
ْمهلكهم أو معذهبم  ُ ُ ُ ْ ُّ َ ْ ُ َْ ُ ، وأهنم إنـام إلنكار ذلك عىل أهنم كانوا منكرين عليهم أشد ادل): ِ

 .يلتفتون إىل ذلك الوعظ وال ينتفعون به غلب عىل ظنهم أهنم ال ؛ألنهتركوا وعظهم
ًإن ترك الوعظ معصية، والنهي عنه أيضا معصية، فوجب دخول هؤالء :  قيلفإن

ُوأخذنا الذين ظلمو: ( التاركني للوعظ الناهني عنه حتت قوله َ ََّ َْ َِ َ َ   ) .ْاَ
 فـإذا قـام بـه.  ألن النهـي عـن املنكـر إنـام جيـب عـىل الكفايـة ؛هذا غـري الزم: قلنا

    .)٢(لباقنيالبعض سقط عن ا

ْوإذ: (  يف قوله تعاىل– اهللا تعاىل رمحه - الشنقيطي وقال ِ َ قالت أمة منْهم مل تعظـون َ ُ ٌ َِ َ َ ِ ْ ِّ َُّ ُ ْ َ
ًقوما اهللاَُّ مهلكهم أو معذهبم عذابا شديدا  ِ َ ً َ ِّ ََ ْ ُ ُ ُ ْ ُ ًَ ْ ُ ْ َْ ُ  أهنم أنكروا فعلهم وغـضبوا علـيهم، أخرب) ِ

ــالنهي، ــه مــن أدى الواجــب عــنهم وإن مل يواجهــوهم ب ــر .  فقــد واجههــم ب ــإن األم ف
 قـام بـه أولئـك سـقط عـن البـاقني فلـم فلـام والنهي عن املنكر فرض كفايـة، وفباملعر

 . يكونوا ظاملني بسكوهتم 

 ذكروا به، وعتوا عام هنوا عنـه، وهـذا ما فإنه سبحانه إنام عذب الذين نسوا ًوأيضا
 مل أهنـم - اهللا عـنهام ريض - عكرمـة البـن عبـاس فلـام بـني. ًال يتناول الساكتني قطعـا 

 . )٣(يدخلوا يف الظاملني املعذبني كساه برده وفرح به
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

   .١٦٤:  األعراف، آيةسورة ) ١(
 .١٥/٣٣ الشافعي، الرازي، )مفاتيح الغيب( الكبري التفسري ) ٢(
 ٤/٢٢٢ البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، الشنقيطي، أضواء ) ٣(



 

 

 ٤١ 

 عىل الداعية أال يلتفت إىل املخذلني الذين يصدونه عن السري يف دعوته، فقد ينبغي
ة أنه ال فرق يف املوعظ: قد بلغ ما بلغ من العلم، فيقال لهألنه؛ال تعظ العامل: يقول قائل

 أنس بـن عنبني العامل وغريه، بل إن اجلميع حمتاج هلا، والكل معرض للخطأ، كام جاء 
ي آدم ـ بنـكـل«: - اهللا عليه وسلم صىل - رسول اهللا قال: قال - اهللا عنه ريض -مالك 

 .)١(»خطاء وخري اخلطائني التوابون
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ٌقد جاءتكم موعظـة :(  يف بيان قوله تعاىل– اهللا تعاىل رمحه - الزخمرشي قال َ َِ ْ ََّ ْ ُ ْ :  أي) ْ

 .)٣( من موعظة وتنبيه عىل التوحيدقد جاءكم كتاب جامع هلذه الفوائد
يــا أهيــا النــاس قــد : (  يف تفــسريه لقولــه تعــاىل– اهللا تعــاىل رمحــه - الثعــالبي وقـال

 ألن القرآن؛:اآلية هذه آية خوطب هبا مجيع العامل واملوعظة) جاءتكم موعظة من ربكم 
هـذه  وويوعـد، ويعـد القلـوب، ويرقـقويزجـر، ،  بـاملعروفرالوعظ إنام هو بقول يـأم

 .)٤(صفة الكتاب العزيز
 القرآن العظيم اشتمل عىل املواعظ العظيمة، التى حتث عـىل  حماسـن األعـامل، َّإن

، وينجي من ظلـامت الـضالل واليقنيوحتذر من مساوئ األعامل، فهو هيدي إىل احلق، 
 ً لذا ينبغي عىل الداعية يف مواعظه أن يستشهد كثـريا؛من الرشك والبدع إىل نور اإليامن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٢٧٢/ ٤ عىل الصحيحني، احلاكم، وقال صحيح اإلسناد ومل خيرجاه  املستدرك ) ١(
  .٥٧:  سورة يونس، آية) ٢(
 القاسـم حممـود بـن عمـر الزخمـرشي أبـو عن حقائق التنزيل وعيون األقاويـل يف وجـوه التأويـل، لكشافا ) ٣(

 .، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت ٢/٣٣٦ الرزاق املهدي، عبد:حتقيقاخلوارزمي، 
لمـي  األعمؤسـسة، ٢/١٨١ الرمحن بن حممد بن خملـوف الثعـالبي، عبد احلسان يف تفسري القرآن، اجلواهر ) ٤(

 .للمطبوعات، بريوت 

 



 

 

 ٤٢ 

 .)١(بمواعظ القرآن العظيم
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 عـن حـال - وتعاىلتبارك -  ربه - الصالة والسالم عليه - سأل واستعلم نوح ملا

  .لني كراهية أن يكون من اجلاه؛ولده، هناه اهللا تعاىل عن هذا السؤال
 له عن مقام اجلاهلني، وعلـو بـه إىل مقـام ة هذه املوعظة من اهللا تعاىل، رفعوكانت

  . )٣(العلامء والعارفني
 ألن؛ اقرتن النهي هنا بالوعظإنام: - اهللا تعاىل رمحه -مد رشيد رضا  الشيخ حمقال

 ي عىل استنباط اجتهادًعاطفة الرمحة الوالدية محلته عىل سؤال ما ليس له به علم اعتامدا
 .)٤( يف إرشاده بالنهي وحسن يف إرشاد نوح الترصيح بالوعظفاكتفى... غري صحيح، 

) إنـه لـيس مـن أهلـك : (  لـه  اهللاقـال: -اىل  اهللا تعـرمحـه - الشيخ السعدي وقال
 ؛هـذا الـدعاء الـذي دعـوت بـه: أي) إنه عمل غـري صـالح ( الذين وعدتك بإنجائهم 
 .  رسوله واللنجاة كافر ال يؤمن باهللا، 

ما ال تعلم عاقبته، ومآله، وهل يكون خري، : أي) فال تسألن ما ليس لك به علم ( 
، تكـون بـه ً أعظـك وعظـاإين: أي) ون من اجلاهلني إين أعظك أن تك. ( ؟أو غري خري 

 .)٥(من الكاملني، وتنجو به من صفات اجلاهلني
 لـذا عــىل الداعيــة أن يقتــدي ؛ الداعيـة ال غنــى لــه عـن مــواعظ القــرآن الكــريمَّإن
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٢٠٤ البيضاوي، تفسري انظر ) ١(
  .٤٦:  سورة هود، آية) ٢(
  .٩/٤٨ ألحكام القرآن، القرطبي، اجلامع انظر ) ٣(
  .٣٢٠ / ٧ املنار، حممد رشيد رضا، تفسري ) ٤(
  .٤٢٩: الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، السعدي، صتيسري ) ٥(



 

 

 ٤٣ 

 عليـه - دعـوهتم، ومـا حـصل لنـوح يف - الصالة والـسالم عليهم -باألنبياء والرسل 
 هدايتـه حتـى ال يكـون مـن املغـرقني، هلـو مثـال وحماولـةده  ولـمع -الصالة و السالم 

 ينجـو مـن لكي؛ُحيتذى به، و ملا أخرب أنـه لـن يـؤمن، تـربأ منـه، حيـث وعظـه اهللا تعـاىل
 .صفات اجلاهلني 
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، أنباء الرسل املتقدمني من - صىل اهللا عليه وسلم - ًا تبارك وتعاىل نبيه حممدأخرب

قبله مع أممهم، وما جرى هلم من التكذيب واألذى من قومهم، وكيف نجـى اهللا تعـاىل 
 !.عباده املؤمنني 

، وعـربة وعظـة يتـذكر هبـا -وسـلم  اهللا عليـه صـىل - حممـدكل هذا تثبيت لقلب 
 .)٢(املؤمنون املصدقون بتوحيد اهللا تعاىل

 نقـص عليـك مـن ًوكـال:(  يف قولـه تعـاىل– اهللا تعاىل رمحه - الشيخ السعدي قال
قلبك ليطمـئن، ويثبـت، وتـصرب، كـام صـرب أولـو : أي) أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك 

 عـىل األعـامل، وتريـد املنافـسة وتنشطء،  النفوس تأنس باالقتداإنف . لالعزم من الرس
 .                                                     لغريها، ويتأيد احلق بذكر شواهده، وكثرة من قام به 

يتعظون به، فريتدعون عن األمـور املكروهـة، : أي)  وذكرى للمؤمنني وموعظة( 
ا من ليس من أهل اإليامن، فـال تـنفعهم وأم. ويتذكرون األمور املحبوبة هللا، فيفعلوهنا 

 . )٣(املواعظ، وأنواع التذكري
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٠: هود، آيةسورة ) ١(
: حتقيـق، قندي بـن حممـد بـن أمحـد الـسمرنـرص أبوالليـث،  )وم العلبحر(  السمرقندي املسمى تفسري انظر ) ٢(

 .، دار الفكر، بريوت ٢/١٧٦حممود مطرجي ، 
  .٤٤١:ص الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، السعدي، تيسري ) ٣(

 



 

 

 ٤٤ 

 الـصالة علـيهم -َّ القرآن الكريم قـد قـص علينـا مـا حـصل للرسـل الـسابقني إن
 بمن قتداء حي من هذه املواعظ، وحيصل االقلب كان له منليتعظ ويستفيد -والسالم 

ًم جاهال، فـإن القلـوب بحاجـة إىل ً عاملا أأكانسبق، فال أحد بمنأى عن املوعظة سواء 
 . أعظم من مواعظ القرآن الكريم يف ذلك والمن يثبتها، 
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 أدب، لطف بـأيؤدبكم ) يعظكم: (  يف قوله تعاىل–اهللا تعاىل  رمحه - التسرتي قال
 . أي تتعظون وتنتهون)  تذكرون لعلكم( ، تنبيهوينبهكم بأحسن ال

 .)٢(الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا:  سهلقال

 .  خلري أو لرشقرآن اآلية أمجع آية يف الهذه: - اهللا عنه ريض - مسعود بن ايقول 
 من ً واإلحسان شيئاالعدل ما ترك واهللا: - اهللا تعاىل رمحه - وقال احلسن البرصي 

ــي شــيئا ــت الفحــشاء واملنكــر والبغ ــاه وال ترك ــصية اهللا إال ًطاعــة اهللا إال مجع ــن مع  م
  .)٣(مجعوه

 أمجـع آيـة يف القـرآن الكـريم اشـتملت عـىل املوعظـة، وذلـك ألمهيتهـا يف حيـاة إن
 لينتفـع هبـا املوعـوظ ؛هتم إىل اهللا تعاىل يف دعولدعاةالناس، ورضورة أن حيرص عليها ا

 .ويبعد عن عناده ومعصيته خلالقه سبحانه وتعاىل 
ألن فيه غاية صالحنا، وقبح ما هنى اهللا تعـاىل   يعلم حسن ما أمر اهللا تعاىل به؛اوهب

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٩٠:  النحل، آيةسورة ) ١(
 ط، ١/٩٢حممــد باسـل عيــون الــسود، : ، حتقيـقسرتى حممــد سـهل بــن عبـد اهللا التــ التــسرتي ، أبـوتفـسري ) ٢(

 .هـ، دارالكتب العلمية، بريوت ١٤٢٣
ه، املكتــب ١٤٠٤، ٣، ط٤/٤٨٤ املــسري يف علــم التفــسري، عبــد الــرمحن بــن عــيل بــن حممــد اجلــوزي، زاد ) ٣(

 .اإلسالمي، بريوت 



 

 

 ٤٥ 

 .ألن فيه مرضتنا  ؛عنه
 . ال شقاوة معها ةفإذا عقلنا ذلك ثم عملنا بمقتضاه، سعدنا سعاد
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 ذكـر سـبحانه مراتـب الـدعوة:  عن هـذه اآليـة- رمحه اهللا تعاىل -يقول ابن القيم 
 :وجعلها ثالثة أقسام بحسب حال املدعو فهو

ًإما أن يكون طالبا للحق راغبا فيه، حمبـا لـه، مـؤثرا لـه عـىل غـريه إذا عرفـه، فهـذا  ً ً ً
 .يدعى باحلكمة وال حيتاج إىل موعظة وال جدال 

ً وإما أن يكون معرضا، مشتغال بضد احلق، ولكن لـو عرفـه عرفـه وآثـره واتبعـه،  ً
 . ة إىل املوعظة بالرتغيب والرتهيب فهذا حيتاج مع احلكم

 رجع إىل احلق، فإن جيادل بالتي هي أحسن، فهذا، ًمعارضا، ً أن يكون معانداوإما
 .)٢( انتقل معه من اجلدال إىل اجلالد إن أمكنوإال

تليـني قلـوب املــدعوين، : املوعظـة احلـسنة مرتبـة مـن مراتــب الـدعوة، هتـدف إىل
 .عمل اخلري، ويستمروا عليه ُبأسلوب لطيف، حتى يقبلوا عىل 

 .ُووصفها باحلسن حتريض عىل أن تكون بأسلوب لني مقبول عند الناس 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٢٥:  النحل، آيةسورة ) ١(
سلة عىل اجلهمية واملعطلة، أبو عبد اهللا شـمس الـدين حممـد بـن أيب بكـر بـن أيـوب بـن سـعد  الصواعق املر) ٢(

م، دار العاصـمة، ١٩٩٨/هـ ١٤١٨، ٣، ط٤/١٢٧٦عيل بن حممد الدخيل اهللا، :الزرعي الدمشقي، حتقيق
 .الرياض

  .  ١٧:  النور، آيةسورة ) ٣(

 



 

 

 ٤٦ 

زواجر من الفواحش األثيمة التي  القرآن الكريم عىل املواعظ العظيمة، والاشتامل
 مثل هذا العمـل ىلوالعذاب يف اآلخرة، حلري بالعاقل أال يعود إ، فيها النكال يف الدنيا

 .)١(ًأبدا، بل وحيذر غريه من الوقوع فيها شفقة ورمحة به 
 اهللا أن تعـودوا يعظكـم: (  يف قولـه تعـاىل– اهللا تعـاىل رمحـه - السعدي الشيخ قال

ظريه، من رمي املـؤمنني بـالفجور، فـاهللا يعظكـم، وينـصحكم عـن ذلـك، لن: أي) ملثله 
ونعم املواعظ والنصائح، من ربنا فيجب علينا مقابلتها، بالقبول واإلذعان، والتـسليم 

 .   إن اهللا نعام يعظكم به  اوالشكر له، عىل ما بني لن
اإلقـدام دل ذلك عىل أن اإليامن الصادق، يمنع صـاحبه مـن ): إن كنتم مؤمنني ( 

 .)٢(عىل املحرمات
 ليضل؛ زواجر القرآن الكريم رادعة ملن توسوس له نفسه بأن يقرتف املحرماتَّإن

عـن سـبيل اهللا ويــضل غـريه بـام يعتقــده ذلـك العــامل وأهـل الـضاللة مــن أفكـار ضــالة  
منحرفة ختالف منهج أهل السنة واجلامعة، حيث أن اإليامن الصادق يمنع صـاحبه مـن 

 .لك الوقوع يف ذ
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 صـىل -أنه أنزل إلينا عىل لسان نبيه :  يف هذه اآلية الكريمة- وعال جل - اهللا ذكر

 الناس، يتذكر لكي؛م واحلدود معاين األحكاأوضحت آيات مبينات، -اهللا عليه وسلم 
 .)٤( واعظويتعظوا بام فيها من األوامر والنواهي، وامل

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٣/١٥٨فعي،  الشاالرازي، )مفاتيح الغيب( الكبري التفسري انظر ) ١(
  .٦٥٧-٦٥٦ ص الرمحن يف تفسري كالم املنان، السعدي، يم الكرتيسري ) ٢(
  .   ٣٤:  النور، آيةسورة ) ٣(
  .٥٣٣/ ٥،  يف إيضاح القرآن بالقرآن، الشنقيطين البياأضواء انظر ) ٤(



 

 

 ٤٧ 

ِّذيلت: - اهللا تعاىل رمحه - ابن عاشور قال  األحكام واملواعظ التي سبقت بإثبات ُ
 احلـق ويميـز عمود مجاعتهم، ويقيم اشتملت عليه مما ينفع الناس، ملانفعها وجدواها، 

 النـاس طـرق النظـر فـيعلمذهـان اشـتباه الـصواب باخلطـأ،  مـن األويزيلمن الباطل، 
الصائب والتفكري الصحيح، وذلك تنبيه ملا تـستحقه مـن التـدبر فيهـا ولنعمـة اهللا عـىل 

 .)١(األمة بإنزاهلا ليشكروا اهللا حق شكره 
 ملا اشتملت عليه من النفـع، بحيـث ؛ أثر كبري يف أن يتعظ املتقوننة احلسللموعظة
 - رىض رهبـم طـالبني، فيكفـوا عـن املوبقـات إىل املنجيـات، والباطـلق، ُيميز بني احلـ

 . وتعاىلتبارك
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أي )  يعظـه وهـو: (  قولـه تعـاىل يف– اهللا تعـاىل رمحـه - برهان الدين البقـاعي قال

وملـا كـان .  ويوجـب لـه اخلـشية والعـدل ،وهيذب نفـسه،  قلبهويرققيوصيه بام ينفعه، 
 قدمـه ، وكـان األول أهـم،أصل توفية حـق احلـق تـصحيح اإلعتقـاد وإصـالح العمـل

 ؛والـشفقةوالتحـنن،  مع إظهار الرتحم، ، خياطب بهافخاطبه بأحب م) يا بني : ( فقال
 ،ً وال خفيـاًأي ال توقـع الـرشك ال جليـا) ال تـرشك ( ذلك أدعى لقبول النصح ليكون 

ــه ــصغريه اإلشــفاق علي ــا كــان يف ت ــم املوجــب،ومل ــإبراز االســم األعظ  ؛ زاد ذلــك ب
أي امللك األعظم الذي ) باهللا : ( فقال. ً حتقيقا ملزيد اإلشفاق ،الستحضار مجيع اجلالل

أي فهـو ) لظلم عظـيم ( اي بنوعيه ) إن الرشك: ( ثم علل هذا النهي بقوله،ال كفوء له

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .   ١٨/٢٢٨،  عاشورابن والتنوير، التحرير ) ١(
  .١٣:  لقامن، آيةسورة ) ٢(

 



 

 

 ٤٨ 

 .)١(  ألنه وضع اليشء يف غري حمله،ضد احلكمة

 قال لقامن وإذ: (  يف قوله تعاىل– اهللا تعاىل حفظه - بكر اجلزائري أبو الشيخ وقال
 .)٢( له من الرش ًمرهبا له يف اخلري، ًيأمره وينهاه مرغبا: أي) البنه وهو يعظه 

 احلـرص عـىل هدايـة نربني من أهم املهـامت وأعظـم الواجبـات، وإ دعوة األقن إ
 عتنـىوهلذا ا األقربني وحب اخلري هلم من األمور املهمة التي ينبغي للداعية العناية هبا؛

، مـع بًلقامن بابنه، وأمـره بـاإلخالص، وهنـاه عـن الـرشك، خماطبـا إيـاه بأحـب اخلطـا
  . بول املوعظة  ليكون ذلك أدعى لق؛إظهار الشفقة والرتحم له
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 تبـارك ني ذلـك بـبعـد ثـم هذه اآلية بيان شأن الظهـار وحكمـه املرتتـب عليـه، يف
 عـودوا يفـال فينتهـوا عـن الظهـار به يوعظون لعلهم؛ وجوب ذلك عليهمسببوتعاىل 

  .)٤(إليه مرة أخرى
يبـني : أي) توعظـون بـه : (  يف قوله تعـاىل– اهللا تعاىل رمحه - الشيخ السعدي قال

 ألن معنــى الــوعظ ذكــر احلكــم مــع الرتغيــب ؛ حكمــه مــع الرتهيــب املقــرون بــهلكــم
 .)٥(هيب، فالذي يريد أن يظاهر، إذا ذكر أن عليه عتق رقبة، كف نفسه عنهوالرت

 أسلوب املوعظة احلسنة املقرون باحلكم مع الرتغيب والرتهيب، له أثر كبري يف َّإن
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

عبـد :  الـدين أيب احلـسن إبـراهيم بـن عمـر البقـاعي، حتقيـقبرهـان اآليات والـسور، اسب الدرر يف تننظم ) ١(
 . الكتب العلمية، بريوت دارم، ١٩٩٥/هـ١٤١٥ ط، ٦/١٣الرزاق غالب املهدي، 

  .٣/٢٤٨اجلزائري،  الكبري، أبوبكر لعيل التفاسري لكالم اأيرس ) ٢(
  .٣:  سورة املجادلة، آية) ٣(
  .٢٨/٩، الطربي البيان عن تأويل آي القرآن، ابن جريرجامع انظر  )٤(
  .١٠٠٥-١٠٠٤:  الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، السعدي، صتيسري ) ٥(



 

 

 ٤٩ 

إن ،  قـد خـالف مـنهج الـسلفي قيل للعـامل الـذإذا عن سخط اهللا تعاىل، فلنفسكف ا
 مـع زارهـمن مـن أتباعـك فتتحمـل أو كثـريوأنـاساستمرارك عىل ذلك يزل به معـك 

وزرك، فقد يكون ذلك أدعى لرجوعه للحق وإىل طريق الصواب، فينجو وينجـو مـن 
 .معه 
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 تعـاىل ذكـره هـذا الـذي أمـرتكم بـه يقـول: - اهللا تعاىل رمحه - اإلمام الطربي قال

 عظـةوعرفتكم من أمر الطالق والواجب لبعضكم عىل بعض عند الفراق واإلمـساك، 
 .)٢(لكم نعظ به من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فيصدق بهمنا 

الذي ذكرنا لكم  ) ذلكم: (  يف قوله تعاىل– اهللا تعاىل رمحه - الشيخ السعدي وقال
فـإن اإليـامن بـاهللا )  من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخـر بهيوعظ (من األحكام واحلدود، 

 ألعـامل، وأن يقـدم آلخرتـه مـن ا اآلخر، يوجب لصاحبه أن يتعظ بمـواعظ اهللاواليوم
الصاحلة، ما يتمكن منها، بخالف من ترحل اإليامن من قبله، فإن ال يبايل بام أقدم عليه 

 .)٣(من الرش، وال يعظم مواعظ اهللا، لعدم املوجب لذلك

ــاملواعظ، ويطبقــون األحكــام َّإن  أهــل اإليــامن الــصادقون هــم الــذين ينتفعــون ب
 .الرشعية 

 .ىل كل حسن، وتزجر عن كل قبيح  عحتث فاملوعظة

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢:  الطالق، آيةسورة ) ١(
  .٢٨/١٣٧ جرير الطربي، ابن آي القرآن، أويل جامع البيان عن ت) ٢(
  .١٠٣٢: كالم املنان، السعدي، ص الكريم الرمحن يف تفسري تيسري ) ٣(

 



 

 

 ٥٠ 

 
 

 
 يـدعو إىل سـبيله بأن - اهللا عليه وسلم صىل - ًا نبيه حممد- وتعاىلتبارك - اهللا أمر
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 ¦   ¥  ¤  £¢  ¡  �   °   ̄  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  L )١(. 

 ريض - أن يتخـول أصـحابه - صىل اهللا عليه وسلم -لذا كان من منهج الرسول 
املوعـوظ، فعـىل الداعيـة  أن  باملوعظة، مما يدل  عىل مرشوعيتها وأثرها عىل -اهللا عنهم

 .خيتار ألفاظها وحيسن قصدها لعل اهللا تعاىل أن ينفع هبا، وتؤدي هدفها 
 كـان - صـىل اهللا عليـه وسـلم -فمن خالل األحاديث التاليـة يتبـني لنـا أن النبـي 

 .خياطب مجيع فئات املجتمع وال خيص فئة دون فئة أخرى هبذه املواعظ البليغة 

 يا رسول اهللا ال أكاد رجل قال«: قال - اهللا عنه ريض -اري  أيب مسعود األنصعن
أدرك الصالة مما يطول بنا فالن فـام رأيـت النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم يف موعظـة أشـد 

 الناس إنكم منفرون فمن صىل بالناس فليخفـف فـإن فـيهم أهيا:  من يومئذ فقالًغضبا
 . )٢(»وذا احلاجة، والضعيفاملريض، 
 جـاء يزيـد بـن إذ - عنـه اهللا ريض - مـسعود بـن ننتظـر عبـد اهللا كنـا: شـقيقوقال

 ولكن أدخـل فـأخرج إلـيكم صـاحبكم وإال جئـت أنـا ال: معاوية فقلنا أال جتلس قال
 إين أخرب بمكانكم ولكنه أما: (فقام علينا فقالفجلست فخرج عبد اهللا وهو آخذ بيده 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٢٥:  سورة النحل، آية) ١(
، رقـم احلـديث ١/٤٦الغضب يف املوعظـة والتعلـيم إذا رأى مـا يكـره، : رواه البخاري، كتاب العلم، باب) ٢(

)٩٠.( 



 

 

 ٥١ 

يمنعني من اخلروج إليكم أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم كان يتخولنـا باملوعظـة يف 
  .)١ ()األيام كراهية السآمة علينا 

 ملـرادا):  يتخولنـا باملوعظـة كان: (  معنىًوضحا م- رمحه اهللا تعاىل – اخلطايب قال
ات يف تعليمهم ووعظهم وال يفعله كل يوم خشية امللل والتخـول  كان يراعي األوقأنه

 بـأن املـراد يتفقـد وفـرسه - يتحولنـا – بعـضهم رواه باحلـاء املهملـة إن: وقيـلالتعهد، 
 لـئال ؛ يكثـر علـيهموالأحواهلم التي حيصل هلم فيها النشاط للموعظـة فـيعظهم فيهـا، 

 . الصحاح باخلاء املعجمة  الرواية يفولكن:  ذلك الطيبي ثم قالحكىيملوا، 
 صىل اهللا - رفق النبيوفيه...  تقع منا السآمة  نأ: أي)   السآمة علينا كراهية (قوله

 عنـه بنـشاط ليأخـذوا؛ وحسن التوصل إىل تعليمهم وتفهيمهمبأصحابه -عليه وسلم 
 وأدعـى مؤنة، أخف التعليم بالتدريج إنويقتدي به يف ذلك ف،  مللوالال عن ضجر، 

 .)٢(غالبة بالكد واملأخذهلثبات من إىل ا

 - اهللا عليـه وسـلمصىل - رسول اهللا أن - اهللا عنهامريض - عبد اهللا بن عمر وعن
رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه : مر عىل رجل من األنصار وهـو يعـظ أخـاه يف احليـاء فقـال

   .)٣(» فإن احلياء من اإليامنهـدع«وسلم 

 عنـد املـصنف يف جـاء) يعـظ ( قولـه: - اهللا تعـاىل رمحـه - ابـن حجـر حلـافظ اقال
 أخـاه يف يعاتب: (  شهاب ولفظهابن طريق عبد العزيز بن أيب سلمة عن ، من)٤(األدب

 أن يكون مجع حيتمل. انتهى  )  بك َّأرض حتى كأنه يقول قد يي لتستحإنكاحلياء يقول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧سبق خترجيه ص  ) ١(
حمـب : حتقيـقلـشافعي،  الفضل أمحد بن عيل بن حجـر العـسقالين اأبو الباري رشح صحيح البخاري، فتح ) ٢(

 . املعرفة، بريوت دار، ١١/٢٢٨الدين اخلطيب، 
  ) .٢٤( ، رقم احلديث ١/١٧احلياء من اإليامن، : رواه البخاري، كتاب اإليامن، باب) ٣(
  ) .٥٧٦٧( ، رقم احلديث ٥/٢٢٦٨ انظر البخاري، كتاب األدب، باب احلياء، ) ٤(

 



 

 

 

  .)١( متحداملخرج الرواة ما مل يذكره اآلخر لكن  فذكر بعضالوعظله العتاب و
 اهللا عليـه صـىل - رسـول اهللا كـان«: قـال - اهللا عنـه ريض - جابر بن سـمرة وعن

 .)٢ (» ال يطيل املوعظة يوم اجلمعة إنام هن كلامت يسريات-وسلم 

كنا عند رسول اهللا صىل اهللا عليـه :  قال- ريض اهللا عنه-وعن حنظلة بن أيب عامر 
ثـم جئـت إىل البيـت فـضاحكت الـصبيان والعبـت : وسلم، فوعظنا، فذكر النار، قال

وأنـا قـد فعلـت مثـل مـا : فخرجت فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك لـه، فقـال: املرأة، قال
: يا رسول اهللا نـافق حنظلـة فقـال: اهللا صىل اهللا عليه وسلم، فقلتتذكر، فلقينا رسول 

يا حنظلة ساعة «: وأنا قد فعلت مثل ما فعل، فقال: مه فحدثته باحلديث، فقال أبو بكر
وساعة، ولو كانت تكون قلوبكم كام تكـون عنـد الـذكر، لـصافحتكم املالئكـة، حتـى 

 .)٣ (»تسلم عليكم يف الطرق

 الصالة مع رسول اهللا صىل اهللا عليه شهدت ": قال - اهللا عنه ريض - جابر وعن 
 فلـام قـىض الـصالة قـام وسلم يف يوم عيد فبدأ بالصالة قبل اخلطبة بغري أذان وال إقامة

فتوكأ عىل بالل فحمد اهللا وأثنى عليه فوعظ الناس وذكرهم وحثهم عىل طاعته ومىض 
 ثـم إىل النساء ومعه بالل فأمرهن بتقوى اهللا ووعظهن وذكرهن ومحـد اهللا وأثنـى عليـه

 مـن سـفلة امـرأة:  فإن أكثركن حطب جهنم فقالـتتصدقن: حثهن عىل طاعته ثم قال
 الـشكاة وتكفـرن العـشري فجعلـن تكثـرن: ؟قالالناس سفعاء اخلدين بم يا رسول اهللا 

 .)٤("  يقذفنه يف ثوب بالل يتصدقن بهخواتيمهنينزعن  قالئدهن وأقراطهن و
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٧٤ فتح الباري، ابن حجر العسقالين، ) ١(
  .١/٤٢٦ صحيح عىل رشط مسلم، وقال عىل الصحيحني، احلاكم، املستدرك ) ٢(
 رواه مسلم، كتاب التوبـة، بـاب فـضل دوام الـذكر والفكـر يف أمـور اآلخـرة واملراقبـة وجـواز تـرك ذلـك، ) ٣(

  ) .٢٧٥٠( ، رقم احلديث ٤/٢١٠٧
 بــاب موعظــة اإلمــام النــساء وتعلمهــن،  أهــل العلــم بــالعلم إىل البلــدان،كتــاب، الكــربى النــسائي ســنن ) ٤(

= 

٥٢ 



 

 

 ٥٣ 

 صـىل اهللا عليـه وسـلم النبـي رجـل ىأتـ«: قال - اهللا عنه ريض - مسعود أيب وعن
 اهللا  رسول رأيت فام: إين ألتأخر عن صالة الغداة من أجل فالن مما يطيل بنا، قال: فقال

فقـال يـا أهيـا النـاس إن : قـال موعظة منه يومئـذ يف ً غضباأشد قطصىل اهللا عليه وسلم 
ــنكم  ــرينم ــأيكم، منف ــاس فليتجــوز، ف ــا صــىل بالن ــإن م ــف ــيهم امل ــريريض ف  وذا  والكب
 .)١(»احلاجة

 يعـظ كـان – اهللا عليـه وسـلم صـىل - رسـول اهللا أن - اهللا عنه ريض - أنس وعن
  عليـه وسـلمأصحابه فإذا ثالثة نفر يمـرون فجـاء أحـدهم فجلـس إىل النبـي صـىل اهللا

رسول اهللا صىل اهللا عليـه :   ثم جلس ومىض الثالث عىل وجهه فقالًومىض الثاين قليال
 وأمـا الذي جاء فجلس فإنه تاب فتاب اهللا عليـه،  أما، أال أنبئكم هبؤالء الثالثة«وسلم 

 الـذي مـىض عـىل وجهـه وأمـا ثم جلس فإنه استحيا فاستحيا اهللا منـه، ًالذي مىض قليال
 .)٢(»فإنه استغنى فاستغنى اهللا عنه

 رسول اهللا صىل اهللا عليه وعظنا:   قال- اهللا عنه ريض - العرباض بن سارية وعن
 منهــا ووجلــتذرفــت منهــا العيــون، ، موعظــة بليغــة بعــد صــالة الغــداة ً يومــاســلمو

:  تعهـد إلينـا يـا رسـول اهللا ؟ قـالفـامذاإن هـذه موعظـة مـودع، :  رجـلفقالالقلوب، 
 مـن يعـش مـنكم يـرى فإنـه،  عبـد حبـيشوإن والطاعة، والسمعأوصيكم بتقوى اهللا، «

 فعلـيكم مـنكم، لـك ضاللة فمن أدرك ذفإهنا،  وإياكم وحمدثات األمور، ًكثريااختالفاً 

 ــــــــــــــــــــــــــ
  ) .١٥٧٤( قال األلباين صحيح، انظر صحيح النسائي رقم احلديث  ) . ٥٨٩٥(، رقم احلديث ٣/٤٥١ =
( ، رقم احلديث ٥/٢٢٦٥، باب ما جيوز من الغضب والشدة ألمر اهللا تعاىل، األدب، كتاب البخاري رواه ) ١(

٥٧٥٩. (  
ئد، عـيل بـن أيب بكـر اهليثمـي، كتـاب الزهـد، بـاب فـيمن يقبـل املوعظـة وغـريه،  جممع الزوائد ومنبع الفوا) ٢(

 . ثقات جاله، قال عنه رواه البزار ور١٠/٢٣١

 



 

 

 ٥٤ 

 .)١(»بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني عضوا عليها بالنواجذ

 اهللا عـنهم ريض - أصـحابه - اهللا عليه وسلم صىل - التي وعظ هبا النبي املوعظة
 .لوب ، بلغ فيها اإلنذار والتخويف، ألجل ترقيق القًمجيعا-

ً للمواعظ وقعا يف الـنفس، وتـأثريا يف القلـب، إذا صـدرت مـن قلـب ناصـح وإن ً
 .سليم 

 عنـد سخريةً الـواعظ أن يتطـابق كالمـه مـع أفعالـه، حتـى ال يكـون حمـال للـوعىل
 .)٢(املوعوظني
 يف رشحـه هلـذا احلـديث عـدة فوائـد، - اهللا تعـاىل رمحـه - الشيخ ابن عثيمني ذكر
 :حيث قال

 املوعظة، ولكـن ينبغـي أن تكـون يف حملهـا، وأن ال يكثـر مرشوعية :وىل األالفائدة
ــارصت مهمهــم عــن ،  فتمــلمنهــا ــواعظ واملوعظــة، وتق ــوا ال ــوا مل ــاس إذا مل ألن الن

 أصـحابه باملوعظـة، وكـان يتخـول - اهللا عليه وسلم صىل - كان النبي وهلذا ،احلضور
 .وع مرة بعض الصحابة يعظ أصحابه كل يوم مخيس، يعني يف األسب

 األلفـاظ باختيار وذلك ينبغي للواعظ أن تكون موعظته مؤثرة أنه  : الثانيةالفائدة
اجلزلة املثرية، وهذا عىل حـسب املوضـوع، فـإن كـان يريـد أن يعـظ النـاس ملـشاركة يف 

 تكـون عظـةجهاد أو نحوه فاملوعظـة تكـون محاسـية، وإن كـان لعمـل اآلخـرة فـإن املو
 .مرققة للقلوب وهكذا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 اجلامع الصحيح سنن الرتمذي، كتاب العلم عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم، بـاب مـا جـاء يف األخـذ ) ١(

ٌ أبو عيسى هذا حديث حـسن صـحيح، قال،  )٢٦٧٦( ، رقم احلديث ٥/٤٤بالسنة واجتناب البدع،  َ ٌ ََ  قـالٌَ
  ) .٢٦٧٦( األلباين صحيح، انظر صحيح الرتمذي رقم احلديث 

: ً برشح األربعني حديثا النووية، برهان الدين إبراهيم بن عطية الشربخيتي، حتقيـقلوهبية االفتوحات انظر ) ٢(
 .ياض، السعودية م، دار الصميعي، الر٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، ١، ط٥١٢: أمحد احلداد، ص



 

 

 ٥٥ 

َوجلت ":  املخاطب باملوعظة إذا كانت بليغة فسوف يتأثر لقولهأن : الثالثةفائدةال ِ َ
ُمنها القلوب، و ذرفت منها العيون َ َ ُُ َ َ ُ َِ َِ ُ")١(. 

 ألهنـا نافعـة ؛لذا ينبغي عىل الداعية واملدعو أن يستمعا للمواعظ بني فرتة وأخرى
 .للقلب

ملواعظ كـام كـان يفعـل ذلـك وعىل طالب العلم والعلـامء، أن يتعاهـدوا النـاس بـا
  .- ريض اهللا عنهم - مع أصحابه - صىل اهللا عليه وسلم -النبي 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــني، صرشح ) ١( ــة، حممــد صــالح العثيم ــرش ٢٠٠٤/ه١٤٢٥، ٣، ط٣٠٤:  األربعــني النووي ــا للن م، دار الثري

 .والتوزيع، الرياض 

 



 

 

 ٥٦ 

 
 

 
 
 
 

  الثانيالفصل
 : املوعظة احلسنة للعلماء، وأدبهاأهمية





 

 



 

 

 ٥٧ 




 
 علـيهم - قيام اإلنسان باملوعظة احلسنة إنام هو اتباع ملـنهج األنبيـاء واملرسـلني َّإن

M   y  x   w  v :، قال تعاىل بسبيلهمم، واقتفاء آلثارهم، والتزا-الصالة والسالم 
  ®  ¬«  ª  ©   ̈ §   ¦   ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~  }|   {   z

  °  ¯ L )١(. 
 واخللـق بحاجـة ماسـة ، الوعظ من األبواب العظيمة يف مقـام الـدعوة اىل اهللافإن 
 ، قلـوهبم وإعراضـهم عـن اآلخـرةوقـسوة عليها، وإقباهلملكثرة انشغاهلم بالدنيا ، اليه

 علـيهم وجهلهـم اهللا ه فتور وضعف يف اإليامن وتفريط فـيام افرتضـمنوما يعرض هلم 
 :وتربز أمهية املوعظة احلسنة للعلامء من خالل اآليت. لرشائع الدين 

 بمـواطن ويبـرصهم القلـوب بـذكره، ، وحييي يذكرهم باهللا تعاىلالواعظَّ أن ً:أوال
فهم أوىل الناس بالبعد بالدنيا،  التعلقو حيررهم من رق الشيطان، و، ماخللل يف نفوسه

 . عىل أمور اآلخرة واإلقبالعن الدنيا الفانية، 
 ؟ عقوبة العامل ما - اهللا تعاىل رمحه - احلسن البرصي سألت: مالك بن ديناريقول
 .)٢( الدنيا بعمل اآلخرةطلب: قال ؟وما موت القلب : قلت،  القلبموت: قال

 قـوم ذل، عزيـز:إين ألرحـم ثالثـة: -هللا تعـاىل  ارمحـه - عيـاض بن الفضيل وقال
 .  تلعب به الدنيا ًوعاملا قوم افتقر، وغني

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٢٥:  سورة النحل، آية) ١(
حممد ضـياء الـرمحن األعظمـي، : أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي، حتقيقأبوبكر إىل السنن الكربى، املدخل ) ٢(

 .، الكويت سالمي اخللفاء للكتاب اإلداره، ١٤٠٤ط، ١/٣٢٢

 



 

 

 ٥٨ 

 إذاإنـام يـذهب هبـاء العلـم واحلكمـة، : - اهللا تعـاىل رمحـه - حييى بن معـاذ ويقول
   .)١(طلب هبام الدنيا

 أكثـر العلـامء يتـشاغلون بـصورة أيتر: ( - اهللا تعاىل رمحه - ابن اجلوزي ويقول 
ُّهم الفقيه التدريس، وُّهمَعلم، فال  بكثـرة مـن ح يرعى درسه فيفرفهذا الواعظ الوعظ، َ

 التفكر يف املناقضات، ليقهـر مـن ، يف زمانهويميضيقدح يف كالم من خيالفه، ويسمعه، 
ــت مهتــه مجــع احلطــام، الرتفــاععينــه إىل التــصدر واوجيادلــه،   يف املجــالس، وربــام كان

 .وخمالطة السالطني 
عظ مهتـه مـا يـزوق بـه كالمـه، و يكثـر مجعـه، و جيلـب بـه قلـوب النـاس إىل الواو

 . تعظيمه، فإن كان له نظري يف شغله أخذ يطعن فيه 
 به، و كان الشتغلت، إذ لو كانت هلا به معرفة وجلهذه قلوب غافلة عن اهللا عز و

 . أنسها بمناجاته، و إيثارها لطاعته، و إقباهلا عىل اخللوة به 
 .  خلت من هذا تشاغلت بالدنيا و ذاك دنيا مثلها  ملالكنها
، و زيـارة يهاً خلت بخدمة اهللا تعاىل مل جتد هلا طعام، و كان مجع الناس أحب إلفإذا

 .  عالمة اخلذالن ذهو هها، اخللق هلا آثر عند
ً عـىل ضـد هــذا متـى كـان العــامل مقـبال عـىل اهللا ســبحانه مـشغوال بطاعتـه، كــان و ً

 . ده لقاء اخللق و حمادثتهم، و أحب األشياء إليه اخللوة أصعب األشياء عن
 .  القدح يف النظراء، أو عن طلب الرياسة عن كان عنده شغل و

 .  النفس ال بد هلا مما تشاغل به و ما علق به مهته من اآلخرة أعىل من ذلك، فإن
 ذلـك يوجـب و يـريب رياسـته، ، فـإنام خلدمة اخللق أعرض عـن احلـقاشتغل فمن

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 . املعرفة، بريوت دار، ٦٠-١/٥٩ بن حممد الغزايل، حممد حامد أبو علوم الدين، إحياء ) ١(



 

 

 ٥٩ 

  .)١ () جعل اهللا لرجل من قلبني يف جوفه ماعراض عن احلق، واإل

 لـيس هـو بمعـصوم، فهـو إذ وزالت خطـاء قد حيدث من بعض العلامء أأنه :ًثانيا
 ألنه قد يـزل ؛ إىل من يقيم اعوجاجهحيتاج لذا ؛ ما يعرتي غريه من اهلفواتيعرتيه برش

َذاك العامل فيزل معه عامل  َ  . به القتدائهمِ
: ، قيـلِويـل لألتبـاع مـن عثـرات العـامل: ، قال- اهللا عنهام ريض - عباس  ابنعن

 - اهللا عليـه وسـلمصـىل -ِيقول العامل برأيه فيبلغه اليشء عن النبـي : وكيف ذاك ؟ قال
  .)٢( بام سمعوااألتباع ويميضخالفه فريجع، 

ِ املخوف يف زلة العـامل، تقليـده َّأنومن املعلوم : - اهللا تعاىل رمحه - ابن القيم وقال َ َ َ
ِفيها، إذ لوال التقليد مل َخيف من زلة العامل عىل غريه َ ْ)٣(.  

ْديرُ زيـاد بــن حـوعـن  تعــرف مـا هيــدم هـل:- اهللا عنــه ريض - يل عمـر قـال:قــال َ
 وحكـمافق بالكتـاب، هيدمـه زلـة العـامل، وجـدال املنـ: ال، قـال: قلت:  قال؟اإلسالم 

  .)٤(األئمة املضلني
 اخلمـسة يف نه أركاتعطيل)  اإلسالم هبدم( املراد : - اهللا تعاىلرمحه - الطيبي يقول

 حيـصل، وتعطيله إنام  )٥(»الم عىل مخس احلديثـبني اإلس«: قوله عليه الصالة والسالم
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــق) ١( ــن اجلــوزي، حتقي ــرمحن ب ــد ال ــرج عب ــوض، ص: صــيد اخلــاطر، أيب الف ــد ع ، ١٠، ط٣٦٦-٣٦٥:حمم
 .نان م، دار الكتاب العريب، بريوت، لب٢٠٠١/ـه١٤٢٢

، ٢٨-٢/٢٧عـادل الغـرازي ، : ، أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت اخلطيـب البغـدادي، حتقيـقتفقه و املالفقيه ) ٢(
  .السعودية ابن اجلوزي، الدمام، دار، ـه١٤٢١، ٢ط

 .٢/١٩٢ القيم، ابن عن رب العاملني، وقعني املإعالم ) ٣(
  .١/٨٢ حممد الدارمي، أبو الدارمي، سنن ) ٤(
فق عليه، رواه البخاري، كتاب اإليامن، باب اإليامن وقول النبي صىل اهللا عليه وسـلم بنـي اإلسـالم عـىل  مت) ٥(

، كتاب اإليـامن، بـاب بيـان مسلم رواه، و )٨(  رقم احلديث ١/١٢مخس وهو قول وفعل ويزيد وينقص، 
  ) .١٦(  رقم احلديث ٣٦/ ١أركان اإلسالم ودعائمه العظام، 

 



 

 

 ٦٠ 

بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر باتبـاع اهلـوى، ومـن جـدال من زلة العامل، وتـرك األمـر 
ّاملبتدعة وغلوهم يف إقامة البدع، بالتمسك بتأويالهتم الزائغة، ومن ظهور ظلم األئمـة 
ّاملــضلني وحكــم املــزورين، وإنــام قــدمت زلــة العــامل ألهنــا هــي الــسبب يف اخلــصلتني 

َ العامل زلة العامل لةز: ( األخريتني كام جاء ِ() ١( .  
 وجـدال أنتم عند ثالث زلة عـامل، كيف: - اهللا عنه ريض - سلامن  الفاريس وقال

 فأما زلة العـامل فـإن اهتـدى فـال تقلـدوه ديـنكم، ؟ودنيا تقطع أعناقكم، منافق بالقرآن
،  عـرفتم منـه فخـذوهفـام كمنـار الطريـق، ً للقرآن منـارافإندلة منافق بالقرآن،  جماوأما

 وال إىل مـن هـو دونكـم، فانظروا دنيا تقطع أعناقكم، وأماومامل تعرفوه فكلوه إىل اهللا، 
 .تنظروا إىل من هو فوقكم 

 . كثري ق ألهنا إذا غرقت غرق معها خل؛ زلة العامل بإنكسار السفينةعلامء وشبه ال
 أن يفتي ويدين بقول ال يعرف حد جيز ألمل صح وثبت أن العامل يزل وخيطئ، وإذا

 .)٢(جههو

 : أبو املنصور فتح بن عيل الدمياطيوقال
ـــــا ـــــلأهي ـــــاك الزل ـــــامل إي   الع

 
  اهلفــوة فاخلطــب جلــلواحــذر 

 ةـ العـــــامل مـــــستعظموةــــــــهف 
 

 ي اخللـق مثـلـ هفا أصـبح فـإن 
ـــــــوعـــــــىل   مـه عمدهتــــــــ زلت

 
ــ  ـــا حيــتج مـفيه ــأ وزلـــ  ن أخط

 ل يــــسرت عــــىل زلتــــي تقــــال 
 

 بـل هبـا حيـصل يف العلـم اخللــل 
  تكــــن عنــــدك مــــستحقرةإن 

 
 اس جبــلـ عنــد اهللا والنــفهــي 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٤٧٨-١/٤٧٧مجـال عيتـاين، :يح رشح مشكاة املصابيح، عيل بن سلطان حممد القاري، حتقيق مرقاة املفات) ١(
  .لبنان، بريوتم، دار الكتب العلمية، ٢٠٠١ /ـه١٤٢٢، ١ط

  .٣٧٣:  عبد الرب، صابن وفضله، علم بيان الجامع ) ٢(



 

 

 ٦١ 

ــــيس ــــامل يفل ــــه الع ــــن يتبع   م
 

  مــا دق مــن األمــر وجــلكــل 
ـــل  ـــهمث ـــه جهل ـــدفع عن ـــن ي   م

 
ـــل  ـــل جه ـــشة قي ـــى فاح  إن أت

 نجـــم مهـــام ســـقطت األانظـــر 
 

ــل  ــي هتــوي مل يب ــا وه ــن رآه  م
ـــإذا  ـــدت كاســـفةف ـــشمس ب   ال

 
ــل الوجــلوجــل  ــق هلــا ك   اخلل

  نحوهــــا أبــــصارهموترامــــت 
 

  انزعــاج واضــطراب وزجــليف 
  النقص هلم مـن نقـصهاورسى 

 
ـــسبلنهـــافغـــدت مظلمـــة م    ال

  العــــــــامل يف زلتــــــــهوكــــــــذا 
 

ــــتن    العــــامل طــــرا ويــــضليف
ــــدى  ــــايقت ــــه هف ــــام في ــــه ب   من

 
 ال بــام استعــصم فيــه واســتقل 

ــح األرض مــا يــصلحهفهــو    مل
 

 .)١(إن بــدا فيــه فــساد أو خلــل 

                         
ِّ تبليغ األمانة التـي محلـوا إياهـا، سـبب يف هـالك األمـم يفَّإن تقصري العلامء : ًثالثا

ًوضياعها، إذ إن العلامء هم اآلمرون باملعروف حقا، والناهون عن امل  .ًنكر حقا َّ
 الواعظ هلـؤالء العلـامء عـىل رضورة أداء األمانـة وتبليـغ الرسـالة، فيـه خـري فتنبيه
.  /  M  6  5      4  3  2  1  0 :  وقد قال تعاىلًلألمة مجيعا؛

9  8   7L )٣)(٢(.    

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
، ط ١١٣-١/١١٢،  احلـاج عبـد اهللا حممـد بـن حممـد العبـدري الفـايس املـالكي الـشهري بـابنأبـو املدخل، ) ١(

 .م، دار الفكر ١٩٨١/ـه١٤٠١
  .١١٠:  سورة آل عمران، آية) ٢(
   .٧٠٨:  صفية، صبن الوعظ، أيب يزيد ايف منهج السلف ) ٣(

 



 

 

 

 


 
هناك آداب للموعظة ينبغي للواعظ للعلامء أن يتحىل هبـا حتـى تقـع موعظتـه مـن 

 : املوعوظ موقع القبول، ويمكن أن تقسم هذه اآلداب إىل قسمني
 .آداب تتعلق بالواعظ :القسم األول
 .آداب تتعلق باملوعوظ  :والقسم الثاين

 
 : يف الواعظ، ومن هذه اآلدابآداب ينبغي أن تتوفر: القسم األول

 :اإلخالص هللا تعاىل يف موعظته: ًأوال
 أن  حيـثوذلك بأن يبتغي الواعظ من موعظته مرضـاة اهللا تعـاىل والتقـرب إليـه، 

  . ال تقبل إال مع وجود النية اخلالصة هللا تعاىل ألعاملا
M    o  n   m : قال تعاىل   l  k   j  i  hL )١(. 

هو الـذي : املخلص عىل هذه اآلية، ًمعلقا - اهللا تعاىل رمحه - الشيخ ابن باز يقول
 العبـاداتبـصالته، بـصومه، بـصدقاته، بحجـه بغـري ذلـك مـن : يقصد بعمله وجه اهللا

 لقــصديقــصد هبــا وجــه اهللا، يقــصد التقــرب إىل اهللا ال لغــريه، ال ريــاء وال ســمعه، وال 
 .)٢(وإنام يفعل ما يفعل لريجو ثواب اهللا ويرجو إحسانه سبحانه وتعاىل لدنيا، ا

َ رسول اهللاِّ سمعت:  قال- اهللا عنه ريض - عمر بن اخلطاب وعن  اهللا عليه صىل -ُ
َإنام األعامل بالنيات وإنام لكل امرئ ما نوى«: يقول -وسلم  َ ٍْ ْ َِّّ ُ ََّ َِ ِّ ُ ْ«)٣(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٥:  سورة البينة، آية) ١(
 www.binbaz.org.sa    . املوقع الرسمي للشيخ ابن باز رمحه اهللا تعاىل ) ٢(
، ١/٣بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إىل رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم،  كتاب، البخاري رواه ) ٣(

= 

٦٢ 

http://www.binbaz.org.sa


 

 

 ٦٣ 

وانـرشاح الـصدور لالنتفـاع هبـا عـىل أي ،  أثر كبري يف نجاح املوعظـةولإلخالص
 .حال 

ُبدلُ اهللا التي ال تُةَ عادْتَ جروقد: ( - اهللا تعاىل رمحه - ابن القيم قال ُوسنّته، َّ ُ  التي ُ
ُولُال حت  قلـوهبم وإقبـال والنور واملحبة يف قلوب اخللق،  يلبس املخلص من املهابةأن، َّ
 املرائـي الالبـس ثـوبى الـزور ويلبس ونيته ومعاملته لربه، إخالصه ما هو بحسب إليه

 واملحبة ولآلخر املقت ة له املهابفاملخلص ؛من املقت واملهانة والبغضة ما هو الالئق به
 .)١ ( )ءوالبغضا

ًاهللا تعاىل، وإنام يريـد أن يـشفي غـال يف  من الناس ال يريد بموعظته وجه والبعض
 .قلبه من ذلك العامل، فيقوم بتجرحيه وفضحه 

 الترصفات التـي ذه همثل عن به نأى من رشف الغاية ما يداعية بد أن يكون للفال
 .ال تليق بأخالق الدعاة 

 : األسلوب احلسن يف موعظتهستخداما: ًثانيا
 واملعاملـةمـن التلطـف يف العبـارة،  احلـسن األسـلوب للواعظ أن يستخدم ينبغي

 .  االحرتام والتقدير بقصد التأثري عىل املوعوظ بإظهاراحلسنة 
 القلـوب، وترتـاح هلـا قبلهـا تلقى يف أدب، وسعة صـدر، تتي فإن املوعظة الوهلذا
 .األسامع

M  ¤  £¢  ¡  �  ~  }|  {   z  y  x   w  v : قال تعاىل
   ̄ ®  ¬«  ª  ©  ¨  §   ¦   ¥   °L )٢(. 

 ــــــــــــــــــــــــــ
  ) .١( رقم احلديث  =
 .٤/٢٠٠ القيم، ابن، العاملني رب عن املوقعني إعالم ) ١(
  .١٢٥:  آية النحل، سورة ) ٢(

 



 

 

 ٦٤ 

 إىل فرعـون، - الـصالة والـسالم علـيهام - أرسـل اهللا تعـاىل موسـى وهـارون َّوملا
ًأمرمها بأن يقوال له قوال لينا M       v        u   t :، قـال تعـاىلً      s   r  |   {   z      y   x  

�       ~     }L )١(.   
ــالتلطف ــت النــاس ف ــسنة، جعل ــوعظ، واملعاملــة احل ــة، واألدب يف ال  يف املوعظ

 .وفيق اهللا تعاىل هلم بعد ت، - اهللا عليه وسلم وتقبلها صىل -تستجيب لدعوة النبي 
ــــــاىل ــــــال تع M   6 : ق   5   4   3  2       1   0  /.   -  ,   +  *  )

7L)٢(. 
 .)٣(  حمبتهوجبتمن النت كلمته، : - اهللا عنه ريض - أيب طالب بن عيل قال

 : الوقت املناسب للموعظةاختيار: ًثالثا
 للواعظ من ختري الوقـت املناسـب لقبـول موعظتـه عنـد إلقائهـا، وذلـك ألن البد

ً العامل ال يكون يف كل وقت مستعدا لقبـول وألن واملشاعر، لوبالواعظ يتعامل مع الق
يا املـسلمني، أو يمـر بمرحلـة غـضب، أو ٍ بأمر يتعلق بقضاًمنشغالاملوعظة، فقد يكون 

 .غري ذلك مما يتعرض له البرش 
 . الوقت املناسب من أكرب األسباب لقبول املوعظة وإزالة املنكر فاختيار

 مهيئني لقبول املوعظة َ موعظة يكون فيها املوعوظون غريالوعاظ بعض يلقي فقد
 .ًفيكون ذلك سببا لعدم قبول املوعظة 

 اهللا عليـه صـىل - اهللا رسول كان«: - اهللا عنه ريض - بن مسعود  قال عبد اهللاوقد
 .)٤(» يتخولنا باملوعظة يف األيام كراهية السآمة علينا-وسلم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤٤، ٤٣:  طه، اآليتانسورة ) ١(
  .١٥٩:  سورة آل عمران، آية) ٢(
  .٢/٢٣١، بغدادي الاخلطيبه،  واملتفقالفقيه ) ٣(
 .١٧ : سبق خترجيه، ص) ٤(



 

 

 ٦٥ 

 للقلـوب شـهوة َّنإ:  قـال - اهللا عنـه أنـه ريض - مـسعود بـن عبـداهللا كـالم ومن 
عنــد فرتهتــا  ودعوهــا عنــد شــهوهتا، فاغتنموهــا، ًإدبــارا للقلــوب فــرتة وَّإنوًإقبــاال، و
 .)١(إدبارهاو

 : واللني عند تقديم املوعظةالرفق: ًرابعا
 أنفع األساليب عند موعظة العلامء أن تكـون برفـق ولـني، وذلـك ملـا هلـام مـن من

 .األثر العظيم يف استاملة القلوب، واستقامتها عىل احلق 
ن تكـون ً الداعية أن جيتهد يف إسداء موعظته للمدعوين برفـق ولـني، جمتنبـا أفعىل

 .خشونة وبغلظة 
 يف موعظتـة للنـاس، الرفـق - اهللا عليـه وسـلم صـىل - مـن هـدي النبـي كـان فقد

، ومن الشواهد عىل ذلك قصة األعـرايب الـذي - وتعاىل تبارك -ودعوهتم إىل خالقهم 
ُأنسبال يف املسجد حيث حيدثنا عن ذلك  ٍ بـن مالـك َ  : يقـولحيـث - عنـه  اهللاريض -َ

ُبينَام نحن يف" ََ َ املسجد مع رسول اهللاِّ صىل اهللا عليه وسلم إذ جـاء أَ ْ ِ ْ ٌّعـرايبَْ َ ُ فقـام يبـول يف ْ َ َ َ
ْاملسجد فقال أصحاب رسول اهللاِّ صىل اهللا عليه وسلم مه مه قال ْ ُ َ َ ِ ْ  رسول اهللاِّ صـىل قال: َْ

َ تزرمـوه دعـوال«: اهللا عليه وسلم ُ ُ ِ َ فرتكـوه حتـى بـال ثـم إن رسـول اهللاِّ صـُهْ َُ ََّّ ُ َ َ ىل اهللا عليـه َ
ُوسلم دعاه فقال له َإن هذه املساجد ال تصلح ليشء من هذا البول وال القـذر إنـام هـي : َ َِ َ ْ ْ ُِ ْ ُ ٍْ ْ َ َ َْ َّ

ِلذكر اهللاِّ عز وجل والصالة وقراءة القرآن ْ َُ ِ ِ َِ َ ََّ ِ  أو كام قـال رسـول اهللاِّ صـىل اهللا عليـه وسـلم ْ
ُقال فأمر رجال من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه َ ْ َُّ ََ ٍ ٍ ْ َْ ِ ً َ َ َ« )٢(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
حممـود : حتقيـق، لبغـدادي بن عيل بن ثابـت اخلطيـب اأمحد أبوبكر وآداب السامع، راوي ألخالق الاجلامع ) ١(

 . املعارف، الرياض مكتبةه، ١٤٠٣، ط ١/٣٣٠الطحان، 
لنجاسـات إذا حـصلت يف املـسجد وأن ، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغـريه مـن امسلم رواه ) ٢(

  ) .٢٨٥( ، رقم احلديث ١/٢٣٦األرض تطهر باملاء من غري حاجة إىل حفرها، 

 



 

 

 ٦٦ 

 البائل يف نف يعمل - اهللا عليه وسلم صىل - من خالل هذا احلديث أن النبي فيظهر
 .ل رفق به املسجد ب

 قد فوت، ودعوته أجـدر بـالرفض مـن لألجر الواعظ بغلظة وخشونة أنه وليعلم
 .القبول 
 : عىل املوعوظ وعدم التشهري بهالسرت: ًخامسا

 الواعظ عىل عدم التشهري بعيوب من يعظه، وإنام هدفه إزالة املفـسدة التـي حيرص
 أن يـسمي مـن أخطـأ -م  اهللا عليه وسلصىل -حيث مل يكن من هدي النبي .وقع فيها 

ُ عائشة قالتبل يسرت عليه،  َ َصنع«: - اهللا عنها ريض -ِ  ً النبي صىل اهللا عليه وسلم شيئاَ
ٌفرخص فيه فتنزه عنه قوم،  ََ َ ََّ َ َ َفبلغَّ َ َفخطب ذلك النبي صىل اهللا عليه وسلم، َ َ َحمد فَ ِ َّ اهللاَّ ثم َ

َ بال أقوام يتنزهـون عـن الـيشء أما: قال َِ َّ َ ُ ََّ َ َ ٍ ُصـنعه، ُ ُ ْ إين ألعلمهـم بـاهللاِّ وأشـدهم لـه َفـواهللاََِّ ْ ُُ ُّ َ َ ِ ُ َ َ َ
ًخشية َ ْ«)١(. 

َالراد بذلك إظهار عيـب مـن ُ إذا كان مراد أما:- اهللا تعاىل رمحه - ابن رجب يقول ِّ
ُّ حمرما سواء كان رده كان؛َ وتبيني جهله وقصوره يف العلم ونحو ذلكَوتنقصهَّرد عليه،  ً

 . كان يف حياته أو بعد موته وسواء يف غيبته، أوِّلذلك يف وجه من رد عليه، 
 .)٢( عليه يف اهلمز واللمز وتوعدَّ داخل فيام ذمه اهللا تعاىل يف كتابه، وهذا

يا معرش من آمـن بلـسانه، «: - اهللا عليه وسلم  صىل -ً أيضا يف قول النبي وداخل
 اهللا يتبـع مـن يتبـع عـوراهتم فإنه؛ تتبعوا عوراهتموال تؤذوا املسلمني، ال؛ يؤمن بقلبهومل

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ من مل يواجه الناس بالعتاب، باب، كتاب األدب، البخاري رواه ) ١( َ ِ ِ ْ   ) .٥٧٥٠(، رقم احلديث ٥/٢٢٦٣ُِ

M    5  قوله تعاىل مثل ) ٢(   4   3   2Lنزلت يف الوليد :  تعاىل اهللارمحه مقاتل قال.  ١:  سورة اهلمزه، آية
 الكبـري التفـسريانظـر .بن املغرية كان يغتاب النبي صىل اهللا عليه وسـلم مـن ورائـه ويطعـن عليـه يف وجهـه 

  .٨٦ / ٣٢الشافعي،  الرازي) مفاتيح الغيب (
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 .)١(»ه يتبع اهللا عورته يفضحه ولو يف جوف بيتومنعورته، 
 ومـن أهـل البـدع والـضاللة، فأما؛ كله يف حق العلامء املقتدى هبـم يف الـدينوهذا

ً عيـوهبم حتـذيرا مـن االقتـداء وإظهـار بيان جهلهـم، فيجوز؛تشبه بالعلامء وليس منهم
 .)٢(به

 ســتمرار النفــوس عليــه، ويــسوغ هلــم االضــعاف التــشهري بالعــامل قــد جيــرئ َّوإن
  .باملعايص قدوة هبذا العامل

 عىل العلن قد تأخذ املوعوظ العزة باإلثم فريفض قبول املوعظة، وبـذلك فالوعظ
 .ًيكون الواعظ عونا للشيطان عىل أخيه 

 . عىل الوعظ يف الرس دون العلن - اهللا تعاىل رمحهم - حرص سلف األمة وهلذا
،  طلحه إىل عبد اجلبـار بـن وائـلجاء: قال - اهللا تعاىل رمحه - الثوري سفيان فعن
 التفـت رأيتـك: قـال ؟ مـا قـال يل أتدرون: فقال، انرصف ثم بيشء، هَّ قوم فساروعنده

 .)٣(أمس وأنت تصيل 
 ومـن فقـد نـصحه وزانـه، ًمن وعـظ أخـاه رسا: - رمحه اهللا تعاىل-قال الشافعي و

 .   )٤(وعظه عالنية فقد فضحه وشانه

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
حـسن : األلبـاين عنـه الوق ) .٤٨٨٠(  رقم احلديث ٤/٢٧٠كتاب األدب، باب يف الغيبة، ،  أيب داودسنن ) ١(

  ) .٤٨٨٠( ، انظر صحيح سنن أيب داود رقم احلديث حصحي
، ٢، ط١/١٣ احلميـد، عبـد حسنعيل : حتقيق الدين ابن رجب احلنبيل، والتعيري، زين حة بني النصيالفرق ) ٢(

 . عامر، األردن دارم، ١٩٨٨/ـه١٤٠٩
حممـد حمـي الـدين عبـد احلميـد، : حتقيـق البـستي،  بن حبانحممد العقالء ونزهة الفضالء ، أبوحاتم روضة ) ٣(

 .م، دار الكتب العلمية، بريوت ١٩٧٧/ـه١٣٩٧، ط١٩٧:ص
  .٢/١٨٢، الغزايل حامد أبو علوم الدين، إحياء ) ٤(

 



 

 

 ٦٨ 

 :آلدابآداب ينبغي أن تتوفر يف املوعوظ، ومن هذه ا: القسم الثاين
َّأن يتقبـل املوعظـة بـصدر رحـب، دون ضـجر أو تكـرب، وإن : قبول املوعظة: ًأوال

قبول املوعظة من الواعظ داللة عىل حمبتة للخري، وإدراكه حلقيقة النقص البرشي الذي 
ًيتعرض له كل واحد  من اخللق سواء أكان عاملا أم متعلام  ً. 

 بنـي آدم كل«: - ^- اهللا رسول قال: قال- اهللا عنه ريض - مالك بن أنس عن ف
 . )١(»خطاء وخري اخلطائني التوابون

فالرجوع إىل احلق فضيلة، والتمسك بالباطل رذيلة، وليحـذر أن يكـون ممـن قـال 
M    n  m اهللا تعاىل فيهم    lk   j  ih    g  f  e  d  c  b  aL )٢(.  

 مـن أكـرب الـذنب، أن يقـول َّإن: ( قال - عنه  اهللاريض - عبد اهللا بن مسعود وعن
 .)٣ ( )؟ تأمرين نفسك أنت عليك: فيقول  اهللاتق: الرجل ألخيه

 يف حـرتام بـل تكـسبه التقـدير واالً انتقاصا مـن املوعـوظ،ليست املوعظة ول قبَّإن
 .نفس الواعظ 
ــان ــابوك ــن اخلط ــر ب ــه ريض- عم ــول- اهللا عن ــا رحــم: يق ــدى إلين ــرأ أه  اهللا ام

 .)٤(مساوئنا
 .)٥( أصلحهً مرآة أخيه إذا رأى فيها عيبااملؤمن: -ريض اهللا عنه- هريرة و أبويقول

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤١ : سبق خترجيه ص) ١(
  .٢٠٦:  سورة البقرة، آية) ٢(
، ١، ط٦/٣٠١لـسعيد بـسيوين زغلـول، حممـد ا:  اإليامن، أبو بكر أمحد بـن احلـسني البيهقـي، حتقيـقشعب ) ٣(

 . الكتب العلمية، بريوت دار، ـه١٤١٠
: حممـد كـريم راجـح، ص: قيـق أدب الدنيا والدين، أبو احلسن عيل بن حممد البرصي الشهري باملاوردي، حت) ٤(

 .م، دار اقرأ، بريوت ١٩٨٥/ـه١٤٠٥، ٤، ط٢٥١
  .٩٣: ص األدب املفرد، أبو عبد اهللا البخاري اجلعفي، ) ٥(



 

 

 ٦٩ 

 :حمبة الواعظ: ًثانيا
 كـان بعـض فـإذا حمبة املوعظة وأهلها طريق كـل خـري، وعالمـة عـىل التوفيـق، َّإن

 . أمور دنياه، فكيف بأمور آخرته التي فيها فالحه أو خسارتهالناس حيب من يرشده يف
ؤدي إىل خــسارة املوعــوظ باســتمراره عــىل خطئــه،  حــب الــوعظ وأهلــه يــوعــدم

 . إىل وقوع العذاب واهلالك يف الدارين ويؤديوبإعراض الواعظني عنه، 
 أنـه لـو انفـرد مل يـث املوعوظ يستفيد من الواعظ يف معرفـة عيـوب نفـسه، بحَّفإن
 . يستفد

  الواعظ إىل إيصال موعظته احلسنة بشكل مقبول ومؤثر، ليتحقق اإلعذاروهيدف
أمام املوىل سبحانه، ولعل هـؤالء املوعـوظني يتـأثرون، ويقبلـون هـذه املوعظـة، وجتـد 

 .ً مكانا هلا يف قلوهبم، وحيبون أهلها ظةاملوع
 : الواعظ والدعاء لهشكر: ًثالثا
ً عىل املوعوظ أن يقدم الشكر ملن وعظه، ألنه قد أسدى إليه معروفا يستحق ينبغي

 اهللا صىل - النبي أن - اهللا عنهام ريض - عمر ابن فعنحلديث،  ملا جاء يف اًامتثاالالثناء، 
 آيت ومـن،  بـاهللا فأعيـذوهذكم اسـتعاومن سألكم باهللا فأعطوه، من«:  قال-عليه وسلم 

 ومـنأنكـم كـافيتموه،  لـه حتـى تعلمـوا فـادعوا مل جتـدوا، فـإن فكافئوه، ًإليكم معروفا
 .)١(»استجاركم باهللا فأجريوه

َ أيب هريرة وعن َ َ   – اهللا عليـه وسـلم صـىل -قال رسول اهللاِّ : قال - اهللا عنه ريض -ُ
ُ يشكر الناس ال يشكر اهللا المن« َ ُ َُ ُ«)٢(. 

 الـشكر يـستحقوصـاحب املعـروف  عىل املعروف من أخالق املـسلمني، فالشكر
 . عىل طريق الصاحلنياخلري، والسريألنه أراد لك ،  الدعاء لهيستحق ًوأيضاعىل فعله، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢/٧٣ اإلسناد عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه صحيح عىل الصحيحني، احلاكم، وقال  املستدرك ) ١(
، ٤/٣٣٩ الرتمذي، كتاب الرب والصلة، بـاب مـا جـاء يف الـشكر ملـن أحـسن إليـك، سنن الصحيح اجلامع ) ٢(

ٌ أبـو عيـسى هـذا حـديث حـسن صـحيح، وقـال عنـه األقال،  )١٩٥٤( رقم احلديث  َ ٌ ََ لبـاين صـحيح، انظـر ٌَ
  ) .١٩٥٤( صحيح سنن الرتمذي، رقم احلديث 

 



 

 

 ٧٠ 

 
 

 
 
 

 ثالث الالفصل
 : العلماء، وأساليب موعظتهمحقوق

 





 



 

 

 ٧١ 

 متهيد
ً مـوعظتهم، ينبغـي أوال أن نعـرف وأسـاليبَّ أن نتعـرف عـىل حقـوق العلـامء َّقبل
، وذلـك ملـا هلـم مـن املكانـة العظيمـة يف اإلسـالم، ممـا هم العلم والعلامء، ومنـزلتفضل

 .يوجب توقريهم وإجالهلم 
 
 : العلامء وفضلهممكانة
 نزلـة هـذه املَّوإن منزلة، منا للعلامء  خيفى عىل كل مسلم ما للعلم من فضل ومال

M   Æ  Å  Ä :، قال تعاىل شواهد يف الكتاب والسنةلكمن أسمى املنازل وأعالها، ويدل لذ
Ñ  Ð       Ï    Î  ÍÌ   Ë   Ê  É  È  ÇL )وقال تعاىل  .)١: MÜ  Û  Ú    

     ç  æ     å  ä  ãâ     á  à  ß  Þ   ÝL  )٢(. 
M  D    C   B   A   @?  >  =  <  ;  :     9   8   7     6  5   4: وقال تعاىل

    F   EL )٣(. 
 سبحانه بنفسه بدأ:(  عىل هذه اآليةًمعلقا - اهللا تعاىل رمحه - مجاعة ابن اإلمام قال

ًوثنَّى بمالئكته وثلث بأهل العلم، وكفاهم ذلك رشفا وفضال وجاللة ونبال  ًً ً َّ() ٤(. 
 مسجد يف - ريض اهللا عنه-ع أيب الدرداء  مً جالساكنت: (  كثري بن قيس قالعن   

 يف حـديث بلغنـي لرسـول أتيتك من مدينـة اإين أبا الدرداء، يا: دمشق فأتاه رجل فقال
أمـا جئـت : داء  فقـال أبـو الـدر- سـلم اهللا عليـه وصـىل -أنك حتدثـه عـن رسـول اهللا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٩:  سورة الزمر، آية) ١(
  .١١: ، آيةة سورة املجادل) ٢(
  .١٨:  سورة آل عمران، آية) ٣(
  .٤١: مجاعة الكناين، صبن السامع واملتكلم يف أدب العامل واملتعلم،  اتذكرة ) ٤(

 



 

 

 ٧٢ 

إين سمعت ف: قالنعم، :  جئت إال هلذا احلديث ؟ قال؟، أما جئت لتجارة ؟، أماحلاجة
 سلك اهللا ً يطلب فيه علامً سلك طريقامن«: يقول - اهللا عليه و سلم  صىل -رسول اهللا 
 العــامل َّوإن لطالــب العلــم، ً تــضع أجنحتهــا رضـاواملالئكــة،  مــن طــرق اجلنـةًبـه طريقــا

 العـامل عـىل العابـد وفضل يف املاء، واحليتانالساموات ومن يف األرض، يستغفر له من يف 
 األنبيـاء مل َّإن العلـامء ورثـة األنبيـاء، َّ، إنكفضل القمر ليلة البدر عـىل سـائر الكواكـب

 .  )١» العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافروأورثوا، ً وال درمهاًيورثوا دينارا
 ) . العلامء ورثة االنبياء َّنإ: (قوله  عىل- اهللا تعاىل رمحه - ابن القيم علق
 الـصالة علـيهم -ألنبيـاء ألن ا، وذلـك العلـمألهـل املناقـب أعظـم من ذلك بأن

 . خري اخللق بعدهم فورثتهم خلق اهللا، خري -والسالم 
، حتـى يقومـوا - الـصالة والـسالم عليهم - أحق الناس بمرياث األنبياء فالعلامء
 .   )٢(ة  للناس كافدينبتبليغ هذا ال
 الناس عند اهللا منزلـة مـن كـان أرفع: ( - اهللا تعاىل رمحه - سفيان بن عيينة ويقول

 ) .بني اهللا وبني عباده، وهم األنبياء والعلامء 
 أراد النظـر إىل جمـالس األنبيـاء، مـن: ( - اهللا تعـاىل رمحـه - سـهل التـسرتي وقال

 .)٣ ()فلينظر إىل جمالس العلامء، فاعرفوا هلم ذلك 
لوال العلم؛ لكان النـاس كالبهـائم يف : ( - تعاىل  اهللارمحه - الشيخ السعدي وقال

ظلامت اجلهالة، ولوال العلم؛ ملا عرفت املقاصد والوسـائل، ولـوال العلـم؛ مـا عرفـت 
الرباهني عىل املطالب كلها وال الدالئل، العلم هو النـور يف الظلـامت، وهـو الـدليل يف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٣  خترجيه، صسبق ) ١(
  .١/٦٦ دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة، تاحمف انظر ) ٢(
  .٧١-٧٠: ، صالكناين مجاعة بن يف أدب العامل واملتعلم، اتكلم تذكرة السامع وامل) ٣(



 

 

 ٧٣ 

ملميز بني احلقائق، وهو اهلادي ألكمل الطرائق، بالعلم يرفع املتاهات والشبهات، وهو ا
 .)١ ( )لدركاتاهللا العبد درجات، وباجلهل هيوي إىل أسفل ا

 : يف فضل العلم- اهللا عنه ريض - املؤمنني عيل بن أيب طالب ري أميقول
ـــاس ـــة التُالن ـــن جه ـــالِّ م  ُ أكفـــاءمث

 
ــــــــــــــــوه  ــــــــــــــــواءُ واألمُ آدمُمأب  ُ ح

ٌ كـــــنفس وأرواح مـــــشاكلةٌنفـــــس  ٌ ٍ 
 

ُوأعظــــــم خلقــــــت فيهــــــا وأعــــــضاء  ٌْ ِ ُ ُ 
ـــــام  ـــــةوإن ـــــاس ِ أوعي ـــــات الن ٌ أمه ُ 

 
ُمـــــــستودعات ولألحـــــــساب آبـــــــاء  ِ ٌ 

َ رشهمِ أصـــلمـــن ُ يكـــن هلـــمفـــإن   ٌفَ
 

ـــــــاخرون  َيف ُ ِ ـــــــالطُ ـــــــه ف ـــــــاءُنيِ ب  ُ وامل
 ُ إهنـــمِ العلـــمِ إال ألهـــلُضل الفـــمـــا 

 
ــــندىُ اهلــــعــــىل  ُدالءَ أهدىَ اســــت مل َّ ِ )٢(. 

  
                              

                    
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 الـرمحن بـن نـارص عبـد الريـاض النـارضة واحلـدائق النـرية الزاهـرة يف العقائـد والفنـون املتنوعـة الفـاخرة، ) ١(

 .، دار املنهاج، القاهرة ٢٠٠٥/ه١٤٢٦، ١، ط٧١:السعدي، ص
ــوان ) ٢( ــدي ــيل ب ــام ع ــهن اإلم ــى ب ــه، اعتن ــب ريض اهللا عن ــصطاوي، ص: أيب طال ــرمحن امل ــد ال ، ٣، ط١٣: عب

 .م، دار املعرفة، بريوت، لبنان ٢٠٠٥/ه١٤٢٦

 



 

 

 ٧٤ 




 :وفيه مطلبان
 


 

 : من ذلكاإلكثار هلم والدعاء: األول
 سلم اهللا عليه وصىل -  لرسول اهللاذكر:قال - اهللا عنهريض - أيب أمامة الباهيلعن

 فـضل ":  رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه و سـلمفقـال أحدمها عابد واآلخر عامل، رجالن-
 اهللا َّإن«:  قال رسول اهللا صىل اهللا عليـه و سـلمثمالعامل عىل العابد كفضيل عىل أدناكم، 

ــسموات واألرضــني،  ــل ال ــه وأه ــىومالئكت ــة يف حت ــا النمل ــى، جحره  احلــوت وحت
 . )٢(» معلم الناس اخلريعىل )١(ليصلون
 مـن« :قـال - اهللا عليـه وسـلم صـىل - أن النبي - اهللا عنهامريض - عمر ابن وعن

 فكـافئوه، ً معروفـاكم آيت إلـي، ومـنيـذوه بـاهللا فأعذكم استعاطوه، ومنسألكم باهللا فأع
 اســـتجاركم بـــاهللا ، ومـــن لــه حتـــى تعلمـــوا أنكـــم كــافيتموه، فـــادعوا مل جتـــدوافــإن

 .)٣("»فأجريوه
 أوقـاهتم  بـذلواٍ معروف أعظم علينا يف هذه احلياة من معروف علامئنـا الـذين وأي

 .البعد عن معصيته ؟ِّعىل ما يقربنا إىل رضوان اهللا تعاىل بطاعته ويباعدنا عن سخطه ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .أي يدعون ) يصلون  ( معنى ) ١(
 يف فـضل ءعليـه وسـلم، بـاب مـا جـا الرتمذي، كتاب العلم عن رسول اهللا صـىل اهللا سنن الصحيح اجلامع ) ٢(

ٌ عيسى هذا حديث بو أقال،  )٢٦٨٥( رقم احلديث ، ٥/٥٠ العبادة، عىلالفقه  َ ، وقـال عنـه األلبـاين غريبَ
  ) .٢٦٨٥( ، انظر صحيح سنن الرتمذي رقم احلديث صحيح

  .٦٩:  سبق خترجيه، ص) ٣(



 

 

 ٧٥ 

: قـال!  الـداعي لـك أكثـر  ما - أمحد بن حنبل – عبد اهللا أليب:  املروذي قلتقال
 ، قـدم رجـل مـن طرسـوس:  لـهوقلـت بأي يشء هـذا، ً يكون هذا استدراجانأخاف أ
 بالـدعاء ادعـوا أليب صـواهتم أرفعـواإذا هدأ الليـل، ، كنا يف بالد الروم يف الغزو: فقال

 عـىل والعلـج نمد املنجنيق ونرمي عن أيب عبداهللا ولقد رمي عنه بحجر، اوكنعبد اهللا، 
: فتغري وجه أيب عبـد اهللا وقـال: ، قالرقه وبالدأسه برفذهب، )١(َرقهَ مترتس بداحلصن

 .)٢(كال :ًليته ال يكون استدراجا ، قلت

مـا لكـم :  أبـا حممـد التميمـي ببغـداد يقـولمـامسمعت اإل: الصديف أبو عيل وقال
  .)٣ (؟ذون العلم عنا، وتستفيدونه منا، ثم ال ترتمحون علينا تأخ

 اهللا تعاىل أن يوفق علامء األمـة اىل مـا حيـب و يـرىض، وأن حيفظهـم مـن كـل نسأل
 . ملا فيه اخلري لإلسالم واملسلمني يوفقهم يسدد أقواهلم، وأن  وأنسوء

 
 : أعراضهم وعدم الوقيعة فيهم، والذب عنهممحاية: الثاين

، المي النيل من عرض املسلم حمرم، وهـذا معلـوم بالـرضورة مـن الـدين اإلسـَّإن
 ) .حفظ العرض ( وهو أحد الرضوريات اخلمس 

 اهللا صـىل - رسـول اهللا سـمعت:قـال - اهللا عنـهريض - بـن األحـوص عمرو عن
 دماءكم وأمـوالكم َّأن إعلموا« : خطبته يوم عرفة يف حجة الوداعيف يقول-عليه وسلم
 ، وكحرمــة شــهركم هــذا، وكحرمــة علــيكم كحرمــة يــومكم هــذا حــرام،وأعراضــكم

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
َالدرق ) ١(  .١٠/٩٥ لسان العرب انظر.وال عقب  فيه خشب ليس من الرتسة، تتخذ من اجللود، برض: َ
  .١١/٢١٠،  الذهبي عبد اهللا أبو أعالم النبالء، سري ) ٢(
ــق) ٣( ــشكوال ، حتقي ــن ب ــد امللــك ب ــن عب ــف ب ــو القاســم خل ــصلة، أب ــاري، :  ال ــراهيم األيب ، ١، ط١/٦٦١إب

 . الكتاب املرصي، دار الكتاب اللبناين، القاهرة، بريوت دارم، ١٩٨٩/ـه١٤١٠

 



 

 

 ٧٦ 

   .)١(»بلدكم هذا

 الكربى أن جتد مـن يتلـذذ بالنيـل مـن أعـراض العلـامء، وهـذا يـدل عـىل واملصيبة
 !ح لنفسه ذلك العمل القبيح خبث طويته وسوء مقصده، وإال فكيف يستبي

$  %       &  M : ، قال تعاىل بنص القرآن الكريمة املسلم حمرمفغيبة   #  "   !
  9  8  7   6  5  4  32    1  0  /   .    -   ,+  *   )       (   '

  C   B  A   @  ?>  =  <;   :L )٢(. 
مل الذي تسمو منزلته عـىل  ملا للمسلم من كرامة بسبب إسالمه، فكيف بالعاوذلك

 .   غريه، لرشيف علمه وعظيم نفعه ؟ 
ٌ اغتاهبم أو ريض بغيبتهم فهو معرض ملوت القلب ومن َّ. 
ًذكـرت يومـا عنـد احلـسن بـن ذكـوان :  بعض أصـحابنا قـالحدثنا: خملد قالفعن

 .)٣(مه ال تذكر العلامء بيشء، فيميت اهللا قلبك: ًرجال بيشء، فقال
 يــا أخــي وفقنــا اهللا وإيــاك واعلــم:( - اهللا تعــاىلرمحــه -ساكر  احلــافظ ابــن عــقــال

 حلوم العلامء رمحـة اهللا علـيهم مـسمومة وعـادة َّأنملرضاته ممن خيشاه ويتقيه حق تقاته، 
 الوقيعة فيهم بـام هـم منـه بـراء أمـره عظـيم، ألن؛اهللا يف هتك أستار منتقصيهم معلومة

 اهللا اختـاره عـىل مـن واالخـتالقوخـيم،  مرتـع الفـرتاء ألعراضهم بـالزور واوالتناول
 ملـن الستغفار بام مدح اهللا به قول املتبعني من االقتداءوا، منهم لنعش العلم خلق ذميم

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
قال املحقـق األعظمـي  ) ٢٨٠٨(  رقم احلديث ٤/٢٥٠ صفة اخلطبة يوم عرفة، ، بابابن خزيمة صحيح ) ١(

 .إسناده حسن لغريه 
  .١٢:  سورة احلجرات، آية) ٢(
حممـد : ، حتقيـق وآداب اللسان، أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن عبيد ابن أيب الدنيا القـريش البغـداديالصمت ) ٣(

  .، بريوت الكتب الثقافيةمؤسسةم، ١٩٨٨/ـه١٤٠٩، ١ط، ٢٦٨:صعطا، 



 

 

 ٧٧ 

 ه وهو بمكارم األخالق وصدها علـيم عليهم يف كتابً قال مثنياإذ؛ كريموصفسبقهم 
 M  .  -  ,  +  *  )     (      '  &  %  $  #  "  !

  2   1     0  /    7   6   5  4   3L )١(. 
 وسـب األمـوات االغتيـاب عن - اهللا عليه وسلم صىل - لنهي النبي واالرتكاب

 جسيم 
M    h  g       f  e  d   c   b   a   `  _     ^  ]   L( )٣)(٢(. 

  يعادهيم رسيع اهلالكومن أهل العلم مسمومة        حلوم           
 )٤(اك فخذ ما أتً      عاديتهم يومانوإ، ً ألهل العلم عونافكن

 : وتقديرهم، والتأدب معهماحرتامهم: الثالث
ً كان سلف هذه األمة حيرتمون علامءهم احرتاما كبريا، لقد  معهم، حيث ويتأدبونً

 . من السنة رهمأن توقريهم وتقدي
 - عليه وسـلم هللا اصىل - رسول اهللا أن - اهللا عنه ريض - عبادة بن الصامت عن

   .)٥(» لعاملناويعرف صغرينا، ويرحمنا،  من أمتي من مل جيل كبريليس«: قال
، العـامل:  الـسنة أن يـوقر أربعـةمـن: ( - اهللا تعاىل  رمحه - كيسان بن طاووس قال

والـده  يـدعو الرجـل أن مـن اجلفـاء، َّ إنويقـال:قـال، والوالـد، والسلطان الشيبة، وذو
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠: ، آية سورة احلرش) ١(
  .٦٣:  النور، آيةسورة ) ٢(
 بـن احلـسن بـن هبـة اهللا بـن عـساكر عـيل احلـسن األشـعري، يب كذب املفـرتي فـيام نـسب إىل اإلمـام أتبيني ) ٣(

  .بريوت الكتاب العريب، داره، ١٤٠٤، ٣، ط٣٠-١/٢٩الدمشقي، 
  .٣٢٣: املقدم، صحممدلعلم،  اأهل حرمة ) ٤(
، قـال اهليثمـي يف جممـع الزوائـد ومنبـع  )٢٢٨٠٧( ، رقـم احلـديث ٣٢٣/ ٥ حنبـل، بن أمحد اإلمام مسند ) ٥(

  .١/١٢٧سناده حسن ، إالفوائد، 

 



 

 

 ٧٨ 

 .)١(باسمه
 لعلامئهـم أهنـم كـانوا هيـابوهنم، حيـث يقـول الـسلف كـان مـن متـام احـرتام ولقد
ًكنت أصفح الورقة بني يدي مالك، صفحا رفيقا هيبة له، : - اهللا تعاىل رمحه -الشافعي  ً ُِّ ُ

 .     لئال يسمع وقعها 
اء، والـشافعي ُ مـا اجـرتأت أن أرشب املـواهللا: ( - عـاىل اهللا ترمحـه - الربيـع وقال

  .)٢ ()ينظر إيل هيبة له 

 : حيـث يقـول- اهللا عنـه ريض - بن أيب طالـب عيل حق العامل علينا ما ذكره ومن
 ال تلـح عليـه إذا وأن،  تعنتـه يف اجلـوابوال من حق العامل أال تكثر عليه بالسؤال، َّإن(

 تطلبن وال، ً تغتابن عنده أحداوال، ً تفشني له رساوال تأخذ بثوبه إذا هنض، والكسل، 
 وال أن توقره وتعظمه هللا ما دام حيفظ أمـر اهللا، وعليك زل قبلت معذرته، وإنعرشته، 

  ) . مته كانت له حاجة سبقت القوم إىل خدوإنجتلس أمامه، 
 :ون يوسف بن هاريقول
ُوأجله         ُلمهِ عٍ عنيِّ يف كلَّ  ِليلَ جُّلــ كَإلجالل اُهـــ لفريى            ُ

  )٣(ِ التعظيم والتبجيليف الناس عند          ِلفاء كاخلُلامءُ العوكذلك         
 برعايـة الـتحيل الطالب أهيا عليك: ( - اهللا تعاىل رمحه - الشيخ بكر أبو زيد ليقو

 والتحصيل والتوفيق، فلـيكن شـيخك والفالحفإن ذلك عنوان النجاح ،  الشيخةحرم
حمــل إجــالل منــك وإكــرام وتقــدير وتلطــف، فخــذ بمجــامع اآلداب مــع شــيخك يف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
، ٢، ط١١/١٣٧حبيــب الــرمحن األعظمــي : ، أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن مهـام الــصنعاين، حتقيــقاملـصنف ) ١(

 .اإلسالمي، بريوت  املكتب، ـه١٤٠٣
  .١٨٩:ص مجاعة الكناين، بن واملتكلم يف أدب العامل واملتعلم،  اامع الستذكرة ) ٢(
  .١٧٥:  عبد الرب، صبن، اوفضله بيان العلم جامع ) ٣(



 

 

 ٧٩ 

 وحـسن األدب يف تـصفح جلوسك معه، والتحدث إليه، وحسن الـسؤال واالسـتامع،
الكتاب أمامه ومع الكتاب، وترك التطاول واملامراة أمامه، وعدم التقدم عليه بكالم أو 
مسري أو إكثار الكالم عنده، أو مداخلته يف حديثه ودرسه بكالم منك، أو اإلحلاح عليه 
 ًيف جواب، متجنبا اإلكثار من السؤال، وال سيام مع شهود املأل، فـإن هـذا يوجـب لـك

  .)١ ()الغرور وله امللل 
 : وإحسان الظن هبمإعذارهم: الرابع

ّ حيـب كـل وأن، وحيـسن الظـن بـه، األعذار جيد له أن أخيهّ من حق املسلم عىل َّإن ّ
ّ لآلخر، ما دام اجلميـع قـد أمجـع عـىل أنـه ال معـصوم مـن البـرش إال األنبيـاء اخلريمنهام 

  .- الصالة والسالم عليهم -والرسل 
 الـدعاة، يقـول عمـر بـن أخـالق العـذر للمـسلمني، مـن والـتامسالظـن  فإحسان

 وأنـت جتـد هلـا ؛ً مسلم رشاِ تظن بكلمة خرجت من يفال: (- اهللا عنه ريض -اخلطاب 
  .)٢()ًيف اخلري حممال

 ؛ بلغـك عـن أخيـك يشءإذا: ( قـال أنـه - اهللا تعاىل رمحه -ن سريين  حممد بوعن
  . )٣ ( )ً لعل له عذرافقل ؛ً، فإن مل جتد له عذراً له عذرافالتمس

لتمس  فا  بلغك عن أخيك اليشء تنكره،إذا(  :- اهللا تعاىلرمحه- جعفر بن حممدوقال
ًله عذرا واحدا إىل سبعني عذرا ً  .)٤ ()ًوإال قل لعل له عذرا ال أعرفه  ؛، فإن أصبتهً

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ه، دار العاصمة، الرياض ١٤١٥، ٥، ط٣٥: حلية طالب العلم، بكر بن عبد اهللا أبو زيد، ص) ١(
حممد خري رمـضان : بكر عبد اهللا بن حممد بن عبيد ابن أيب الدنيا القريش البغدادي، حتقيق الناس، أبومداراة ) ٢(

  .لبنان، بريوت ابن حزم، دارم، ١٩٩٨/ ـه١٤١٨، ١، ط٥٠: ص، يوسف
  .٢٢/١٤٩ عساكر، ابن، ماثل تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األ) ٣(
 . ٦/٣٢٣ اإليامن، البيهقي، شعب ) ٤(

 



 

 

 ٨٠ 

ّ بعض مدعي العلم من تتبع عثرات العلامء، والتنقيب عن أخطائهم، فعله ما يَّوإن
ّوالتشهري هبم، واحلط من  ّفإنه نقص كبري ورش مستطري مرتبتهم، ّ ّ. 

 عـامل، وال مـن رشيـف، لـيس:(  أنه قـال- اهللا تعاىل رمحه - بن املسيب سعيد فعن
 كـان مـن مـن النـاس مـن ال تـذكر عيوبـه، ولكن وفيه عيب ال بد، إال ذي سلطان وال

 .  )١ ()فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله 
 حتمــل أقــواهلم وأفعــاهلم عــىل وأن يعــذروا وحيــسن الظــن هبـم، بــأن أوىل ءفـالعلام

 . بعد االجتهاد مغفوروذنبهمأفضل املحامل وأحسنها، إذ فضلهم مشهور، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،أبـو عبـداهللا الـسورقي: بن عيل بن ثابـت اخلطيـب البغـدادي، حتقيـقأمحد بكر أبو يف علم الرواية، الكفاية ) ١(

  .نبوية العلمية، املدينة الاملكتبة، ١/٧٩إبراهيم محدي املدين، 



 

 

 ٨١ 




 العلـامء َّ مـصيبة، إذ أنم غنيمة، ومـوهتفحياهتم ؛ خلري كثريموت موت العلامء، َّإن
 ويكثـر يـنقص العلـم، العلـامء وبمـوت رش، ُ، وقبض العلامء نذيرمتضاء بعلمه يسٌنور

 عبـد اهللا بـن عمـرو بـن عـن. ً سببا لضالل الناس، وبعـدهم عـن احلـق ويكوناجلهل، 
 ":  يقول- اهللا عليه وسلم صىل -سمعت رسول اهللا :  قال- اهللا عنهام ريض -العاص 

 حتـى العلامءمن العباد ولكن يقبض العلم بقبض  ينتزعه ً اهللا ال يقبض العلم انتزاعاَّإن
ً الناس رؤوسا جهاال اختذَإذا مل يبق عامل  ّ ُّ بغري علم فضلوا وأضلواوا فأفتفسئلواً َُّ ََ")١( . 

 يشء هاُّ يف اإلسالم، ال يسدلمةُموت العامل ث:  اهللا تعاىلرمحه البرصي احلسن وقال
 .)٢( النهار الليل طردما 

:  عالمة الساعة وهالك الناس؟ قالما: (- اهللا تعاىل رمحه - لـسعيد بن جبري وقيل
 .)٣( ) علامؤهمإذا ذهب 
 ملا هلم من األثر البليغ يف صالح العباد والبالد، كان ؛ الرفيعةَّ ملا كانوا هبذه املنزلةو

ْ اإلسالمية، أن يقومـوا بـواجبهم جتـاه علامئهـم بعـد وفـاهتم، ومـن هـذه األمةًحقا عىل  َ
 :احلقوق
 : عليهم، وذكرهم باجلميلالثناء: األول

 ومـن الـسلف مـن الـسابقني، وعلـامء:(- اهللا تعـاىل رمحـه - اإلمام الطحاوي قال
 ال يـذكرون اال باجلميـل، والنظر الفقه، وأهل، واألثر اخلري، أهلبعدهم من التابعني، 

 ) . ذكرهم بسوء فهو عىل غري السبيل ومن
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .١٠٠( ، رقم احلديث ١/٥٠ رواه البخاري، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، ) ١(
  .٢٠٢:  عبد الرب، صابنن العلم وفضله،  بياجامع ) ٢(
 .املرجع السابق ) ٣(

 



 

 

 ٨٢ 

 َّأن:(  السابقالكالم عىل ًمعلقا - اهللا تعاىل حفظه - الشيخ الشيخ صالح آل يقول
ٍذكر العلامء باجلميل وعدم ذكرهم بأي سوء أو قدح هذا امتثال أل  : مرينِ

Mf : لقول اهللا تعاىلامتثال :األول e  d    c  b   aL )١(.  
M  e  d  ، ولقوله)٢( M          ãâ    á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  L  ولقوله

l  k   j    i   h  g     fo  n   m   L )َفبني ،)٣ َّ َ  - وجل عز - اهللا َ
ُ أهل العلم وبني فضل العلـم وفـضل أهلـه وأهنـم مرفوعـون عـن سـائر املـؤمنني منزلة َ َّ َ
  .- وجل عز -َِ ملا عندهم من العلم باهللا اتدرج

َوبني َّ ُأن املؤمن يوايل املؤمن، ومعنى هذه املواالة يف قوله ، ٍوالُ ممؤمنَّ أن املؤمن للَ َّ
Mf e  d    c  b   aLهي من الوالية وهي املحبة والنُّرصة ،َ ْ َ َ. 

َ املحبة والنُّرصة عند أهـل الـسنة واجلامعـة تتفاضـل بتفاضـل حتقـق وصـف وهذه ْ
 .اإليامن

ِ من نرصته وحمبته ملن  أكثراإليامن حيب ويوايل املؤمن اآلخر إذا كان كامل فاملؤمن ِ َ ْ ُ
 .كان دونه 

 - وأثنى عليهم رسـوله عليهم- وجلعز - العلامء هم الذين أثنى اهللا َّن أٌومعلوم
ُ، فواجـب إذا بـنص اآليـة أن يوالـوا وأن يـذكروا باجلميـل وأن - اهللا عليه وسـلم صىل َ ْ ًُ َ ُ ٌَ

ِحيبوا وأن ينْرصوا وأن ال يذكروا بغري احلسن واجل َ َ ُ َ ََ ْ ُ ُ ُُّ  .ميل ُ
َّ أن القدح يف أهل العلم فيام أخطـؤوا فيـه يرجـع يف احلقيقـة عنـد العامـة إىل :الثاين

ّقدح يف محلة الرشيعة ونقلة الرشيعة وبالتايل فيضعف يف النفوس حمبة الرشع؛  َ َِ َِ ََ ََ  أهل َّألنٍْ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧١:  سورة التوبة، آية) ١(
 .١١:  سورة املجادلة، آية) ٢(
  .٨٣: سورة النساء، آية) ٣(



 

 

 ٨٣ 

ٍالعلم حينئذ يف النفوس ليسوا عىل مقام رفيع وليسوا عىل منزلة رفيعة يف النفوس ٍٍ.  
ْ يشك فيام ينقلونـه مـن الـدين وفحينئذ َ  حيفظـون بـه الـرشيعة، فتـؤول األمـور فـيامُ

َّحينئذ إىل األهواء واآلراء فال يكون ثم مرجعية إىل أهل العلم فـيام أشـكل عـىل النـاس  َ
ُفتتفصم عرى اإليامن هلذا كان ذكر العلامء بسوء هو من جـنس ذكـر الـصحابة  ْْ ِ َّ َ ََ  ريض -َ

َوهلذا أتبع الطحاوي ذكر الصحابة بذكر العلامء وء، بس -اهللا عنهم  َ ْ() ١(.  
 

 : نفعوا األمة هبا، وعدم نسياهنمتي مآثرهم و أعامهلم الإبراز: الثاين
العلــم،  بمطالعــة ســريهم، ومعرفــة ظــروف نــشأهتم ورحالهتــم يف طلــب وذلــك

ّواالطالع عىل مؤلفاهتم، ونرش كتبهم بالوسائل اإلعالمية املتنوعة الت ي ختتلـف يف كـل ّ
 .زمان ومكان 

َ تبعـث يف املجـالس وأعامهلمُ مآثرهم، والزالتَّ من العلامء قد غيبهم األجل، فكم
 !َ احلسن واالقتداء اجلميل، وفعل الناس عىل عمل اخلري، حتملًطيبا، 

 ذكرهم، ا أهل السنة يموتون وحييَّإن: (- اهللا تعاىل رمحه - عياش أبو بكر  بن قال
 صىل - أهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول ألن؛ة يموتون ويموت ذكرهم البدعوأهل

  .)٢( M    ¥  ¤  £L  : فكان هلم نصيب من قوله تعاىل-اهللا عليه وسلم 
 فكـان هلـم - اهللا عليـه وسـلم صـىل - جـاء بـه الرسـول ا )٣(وا البدعـة شـنؤوأهل
 . )٥)(٤()M^       a  `  _     L  : تعاىلقولهنصيب من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
-٢/٨٧٨سـليامن القـاطوين، :  رشح العقيدة الطحاوية، صالح عبدالعزيز حممد آل الشيخ، خـرج أحاديثـه) ١(

 .، دار املودة، املنصورة م٢٠١١/ـه١٤٣١، ١، ط٨٧٩
  .٤:  سورة الرشح، آية) ٢(
  .١/٢٨٨، للزبيدي جواهر القاموس من، انظر تاج العروس أبغضوا أي ) ٣(
  .٣:  سورة الكوثر، آية) ٤(
  .١٦/٥٢٨ تيمية احلراين، ابن، ة شيخ اإلسالم ابن تيميفتاوى جمموع ) ٥(

 



 

 

 ٨٤ 

 علينا إال أن نقتطف مـن هـذه الـثامر الناضـجة، وأن نـستفيد ممـا كتبـوه، وأن ليس
 . مليئة بحبهم لوبنانعرتف بفضلهم، وأن نذكرهم باخلري، وأن تكون ق

ًأت فائـدة أو نقلـت علـام نبـه  األمانة العلمية أن ننسب العلم إلـيهم، فـإذا قـرومن
عليه عامل من علامء املسلمني، كان من احلـق لـه عليـك أن تنـوه بفـضله يف ذلـك فتقـول 

ّ ذكره احلافظ فالن، أو قرره شيخ اإلسالم فالن، وال توهم الناس أن الفـضل كام: ًمثال
 .لك وحدك 

 : عليهموالرتحم، نائزهمَ جشهود: الثالث
لعلامء والرتحم عليهم، مما يزيد التفاؤل بخريية املجتمـع،  انازةَ شهود الناس جلَّإن

 املسلم، فإن املـسلم يفـرح لفـرح أخيـه، وحيـزن حلزنـه، املجتمع أفرادو يدل عىل ترابط 
 . ترمجة عملية للقيام بحق أخيه املسلم وهو

 - اهللا عليه وسلمصىل - رسول اهللا سمعت:  قال- اهللا عنه ريض - هريرة  أيبعن
 اجلنـائز، واتبـاع املـريض، وعيـادة الـسالم، رد: املـسلم عـىل املـسلم مخـس حـق«: يقول

 .)١(» العاطسوتشميت الدعوة، وإجابة
 ومن، نائزهمَ عىل أفراد املجتمع املسلم الرتحم عليهم، وشهود جلامء حق العفمن

 اهللا رمحـه -م أمحـد بـن حنبـل اإلمـاض عنـدما مـرس حـصل للنـا، مـااألمثلة عىل ذلك
 أبو عبد اهللا ليلة األربعاء لليلتني خلتا من مرض: ( اهللا تعاىلرمحه املروزي يقول -تعاىل

 النـاس وتـسامع تـسعة أيـام، ومـرضشهر ربيع األول سنة إحـدى وأربعـني ومـائتني، 
 ًأفواجـا أذن للناس فيـدخلون فربام؛ الباب الليل والنهار يبيتونولزموافأقبلوا لعيادته، 
 . عليهم بيده فريد؛يسلمون عليه

 كـأن الـدنيا قـد ؛حتى األصـوات بالبكـاء، وعلت رمحه اهللا صاح الناسقبض وملا
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .١١٨٣( ، رقم احلديث ١/٤١٨اتباع اجلنائز،  رواه البخاري، كتاب اجلنائز، باب األمر ب) ١(



 

 

 ٨٥ 

 ).ارجتت
 أمحـد بـن حنبـل ملـا َّإن: يقـال: ( قـال - اهللا تعـاىل رمحـه - هارون بن موسى وعن

لنـاس  مقادير افحزر؛ األمكنة املبسوطة التي وقف الناس عليها للصالةمسحتمات، 
ــان يف األطــراف،  ــوى ماك ــر س ــف وأكث ــتامئة أل ــدير س ــىل التق ــساحة ع ، واجلــوايلبامل

  .)١ ( ) املتفرقة أكثر من ألف ألفواملواضع، والسطوح

 عـرفُ العلامء مصيبة عظمى، وحادث جلل، ملا هلم من األثر البليـغ، هبـم يفموت
 .احلالل من احلرام، والضار من النافع، واحلق من الباطل 

 حيـاهتم: (العلـامء يف أثناء كالمه عـن مقـام - اهللا تعاىلرمحه -إلمام اآلجري  اقال
، وموهتم مصيبة، يذكرون الغافل، ويعلمـون اجلاهـل، ال يتوقـع هلـم بائقـة، وال غنيمة

ــل مــوعظتهم يرجــع  ــازع املطيعــون، وبجمي ــأديبهم يتن ــة، بحــسن ت ــنهم غائل خيــاف م
، )٢(صحيح عىل من خالف بقوهلم حمجاجاملقرصون، مجيع اخللق إىل علمهم حمتاج، وال

الطاعة هلـم مـن مجيـع اخللـق واجبـة، واملعـصية هلـم حمرمـة، مـن أطـاعهم رشـد، ومـن 
  .)٣ ()عصاهم عند 

 واجــب أن يقومــوا بحقــوق العلــامء حتــى حتفــظ هلــم ين عــىل الــدعاة واملــدعوًإذا
 ضـهمعرا، وذلـك بـأن حيبـوا ويـذب عـن أالـدينمكانتهم وسابقتهم ونرشهم للعلم و

وحيرتموا، ألنـه حـني يطعـن يف العلـامء، تـضيع هيبـتهم، وتـضعف الـرشيعة يف نفـوس 
 . ألهنم ناقلوا العلم، ومبلغوه للناس ؛الناس

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 رواس ، حممـدحممـود فـاخوري: حتقيـق،  اجلوزيبن الرمحن بن عيل بن حممد عبد الفرج أبو الصفوة، صفة ) ١(

 . املعرفة، بريوت دارم، ١٩٧٩/ـه١٣٩٩، ٢، ط٣٥٨، ٢/٣٥٦قلعه جي، 
:  الصحاحخمتار بفتحتني جادة الطريق، انظر َحجةَ التخاصم و امل و التحاجدل بالكرس أي جاجـجِ حمرجل ) ٢(

  .٥٢ / ١، الرازي
  .٦: ، صآلجريا،  العلامءأخالق ) ٣(

 



 

 

 

 


 :وفيه مطلبان


 
 يعظهـم حقيقة مـا ً وجها لوجه، فيبني هلموخياطبهم، وعوظني املالواعظ يقابل أن

ً أعظــم أثــرا وأقــرب إىل حتقيــق واملوعــودة، هودةوثمراتــه الطيبــة املــشوفــضائله، إليــه، 
 .املقصود من املوعظة 
، وانـرشاح صـدورهم املوعـوظني يعرف مدى قبول الواعظأن :  وميزة هذا النوع

م  من مالمح وجوههم ليعاملهم بام تقتضيه حاهلم، ويتمكن من املحاورة بينهللموعظة
   .)١(وبينه حتى يصل هبم إىل حال القبول واالقتناع

 :  - اهللا عليه وسلم صىل -من مواعظ النبي . ١
 مـن املوعظـة املبـارشة يف وعظـه لـصحابته - اهللا عليـه وسـلمصىل- أكثرالنبيلقد

 اهللا ريض- طالبيب أبن عيل عن يدل عىل ذلك ما جاء ومما، - اهللا عنهمريض-الكرام 
 النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم فقعـد، فأتانـا يف بقيـع الغرقـد، نـازةَ يف جكنا" :قال -عنه 

 منكم ما:  قالثم، بمخرصته  )٤(تـ ينكفجعل  )٣(فنكس )٢( خمرصةومعه حوله، وقعدنا
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

. ه، مدار الـوطن للنـرش، الريـاض ١٤٢٤، ط ١٣:  يف الدعوة إىل اهللا، حممد بن صالح العثيمني، صرسالة ) ١(
 ) . يسري بترصف(

َخمص ) ٢( ْ  الرئيس ليتوكأ عليه ويدفع به عنـه ويـشري بـه ملـا يريـد وسـميت بـذلك مسكه هي عصا أو قضيب يرةـِ
انظـر فـتح البـاري رشح صــحيح البخـاري، البـن حجــر .  لإلتكـاء عليهــا ًألهنـا حتمـل حتـت اخلــرص غالبـا

  .١١/٤٩٦العسقالين 
  .١١/٤٩٦البن حجر العسقالين ، لبخاريانظر فتح الباري رشح صحيح ا . اطرق أي سـفنّك ) ٣(
البــن حجــر العــسقالين ، انظــر فــتح البــاري رشح صــحيح البخــاري.  املــؤثر يف األرض الــرضب أي  ) ٤(

= 

٨٦ 



 

 

 ٨٧ 

 شقية أو تب  قد، وإال كتب مكاهنا من اجلنة والنارإال )١( من نفس منفوسة، مامن أحد
 كان منا من فمن نتكل عىل كتابنا وندع العمل، أفال رسول اهللا، يا:  رجلفقال. سعيدة 

 .أهل السعادة فسيصري إىل عمل أهل السعادة 
 أهـل أمـا: القـ من كان منا من أهل الشقاوة فسيصري إىل عمل أهل الشقاوة، وأما

 قـرأ  ثـم.  لعمل الشقاوة فييرسون أهل الشقاوة  وأماالسعادة فييرسون لعمل السعادة، 
 M    z  y  x  wL   ")٣)(٢(. 

 ســار عــىل ذلــك ســلف هــذه األمــة املباركــة وإىل وقتنــا املعــارص يف االهــتامم وقــد
اجلمعـة، والعيـدين، واالستـسقاء، واملحـارضات باملواعظ املبارشة مـن خـالل خطـب 

 . تلقى يف املساجد، وغريها مما له األثر البليغ يف املوعوظني التي
 : الصحابة ريض اهللا عنهممواعظ. ٢
 :- اهللا عنهام ريض -موعظة سلامن الفاريس أليب الدرداء / أ

 بني -سلم  اهللا عليه و صىل - النبي آخى":قال - اهللا عنه ريض - جحيفة أيب عن
 مـا:  هلـاقـال )٤( أم الـدرداء متبذلـةفـرأى سلامن أبـا الـدرداء، فزارسلامن وأيب الدرداء، 

فجاء أبو الدرداء فصنع له . لدنيا  أبو الدرداء ليس له حاجة يف اأخوك: قالت. شأنك؟
 كان فلام . فأكل: قال.  أنا بآكل حتى تأكل ما: قال.  صائم فإين: قال، كل:  فقالًطعاما

 ــــــــــــــــــــــــــ
= ١٠/٥٩٧.  
  .١١/٤٩٦البن حجر العسقالين ،  فتح الباري رشح صحيح البخاريانظر.   أي مصنوعة خملوقة ) ١(
  .٥:  الليل، آيةسورة ) ٢(
، رقــم ١/٤٥٨بخـاري، كتـاب اجلنـائز، بـاب موعظـة املحـدث عنـد القـرب وقعـود أصـحابه حولـه،  رواه ال) ٣(

  ) .١٢٩٦( احلديث 
 ثياب الزينـة، انظـر فـتح البـاري لبس لتاركة أهنا واملراد ثياب البذلة وهي املهنة، البسة أي) ةـمتبذل ( معنى ) ٤(

  .٤/٢١٠،  حجر العسقالينالبنرشح صحيح البخاري، 

 



 

 

 ٨٨ 

 كان من آخر فلام، نم: فقال ذهب يقوم، ثم فنام، نم: قالالليل ذهب أبو الدرداء يقوم، 
 ولنفـسك، ً حقـاك عليـ لربـكَّإن:  له سلامنفقال . فصليا اآلن، قم:  سلامنقالالليل، 

 النبي صـىل اهللا عليـه و فأتى كل ذي حق حقه، فأعط؛ً عليك حقاوألهلك، ًعليك حقا
  .)١("صدق سلامن :  اهللا عليه و سلمىل النبي صفقالسلم فذكر ذلك له، 

 :- اهللا عنهام ريض - عمر بن اخلطاب وقموعظة عيل بن أيب طالب للفار/ ب
 يا أبا احلسن عظني:( - اهللا عنهام ريض -طالب  يب عمر بن اخلطاب لعيل بن أقال

، واعلم أنه ليس لـك مـن ً ظنك حقاوال، ًجهال، وال علمك ً جتعل يقينك شكاال: قال
   صـدقت: قـال.  فأبليـت ولبـست فـسويت، وقسمتفأمضيت، ، الدنيا إال ما أعطيت

 .)٢ ()ا احلسن أب يا
 :- تعاىل اهللا رمحهم - السلف الصالح مواعظ. ٣

 بـأيب أقـوده يف خرجـت:(- اهللا تعـاىل رمحهـام - عمرو بـن ميمـون بـن مهـران قال
بعض سكك البرصة، فمررت بجدول فلم يـستطع الـشيخ يتخطـاه، فاضـطجعت لـه، 

طرقـت فمر عىل ظهري، ثم قمت فأخذت بيـده، فـدفعنا إىل منـزل احلـسن البـرصي، ف
ٌالباب، فخرجت جارية سداسية، فقالت هذا ميمون بن مهـران أراد : من هذا؟ فقلت: ٌ

يـا شـقي، مـا : قالـت. نعـم: كاتب عمر بن عبد العزيز؟ قلت هلـا: فقالت. لقاء احلسن
فبكـى الـشيخ، فـسمع احلـسن بكـاءه، فخـرج إليـه : بقاؤك إىل هذا الزمان السوء؟ قـال

ًا أبا سعيد، إين قد أنست مـن قلبـي غلظـة فاسـللن يل ي: فاعتنقا ثم دخال، فقال ميمون
M           Ú  Ù  Ø  ×  Õ   Ô   Ó   Ò بـسم اهللا الـرمحن الـرحيم  : فقرأ احلسن. منه
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 رواه البخاري، كتاب الصوم، باب من أقسم عىل أخيه ليفطر يف التطوع ومل ير عليه قضاء إذا كان أوفق له، ) ١(

  ) .١٨٦٧( ، رقم احلديث ٢/٦٩٤
  .٤٩٤-٤٢/٤٩٣ عساكر ، البن، ماثل مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األتاريخ ) ٢(
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     Û  &        %  $  #   "  !L )برجله يفحص  فسقط الشيخ، فرأيته: قال . )١ 
قـد أتعبـتم : فقالتً فأقام طويال، ثم أفاق؛ فجاءت اجلارية ؛ تفحص الشاة املذبوحةكام

 قد ؟يا أبتاه، هذا احلسن :  بيد أيب فخرجت به، ثم قلتفأخذت. الشيخ، قوموا تفرقوا 
  يـا بنـي، لقـد قـرأ :ًفوكز يف صدري وكزة، ثم قـال: كنت أحسب أنه أكرب من هذا قال

ًعلينا آية، لو تفهمتها بقلبك أللفيت هلا فيه كلوما ً() ٢(. 
 اهللا صـىل -أن املوعظة املبارشة كانت من هـدي الرسـول :  تبنيق خالل ما سبمن

 - وهـدي الـسلف الـصالح - اهللا عـنهم ريض - وهدي صحابته الكرام -عليه وسلم 
وتنبيه العقـول القاسية،  ترقيق القلوب يفسن ، وقد كان هلا األثر احل- اهللا تعاىل رمحهم

 عنـد الـوعظ رسعـان مـا فـرتاهم. الغافلة، والزهادة يف الـدنيا، واإلقبـال عـىل اآلخـرة 
 . من غري إكراه واعيةينقادون إىل احلق ط

َّ بحاجة إىل املواعظ التي تأرس قلوهبم، وتؤثر فيها، ومن ثم تلني جلودهم، فالناس
 . اهللا تعاىل، وما نزل من احلق وتطمئن نفوسهم إىل ذكر
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  .٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠٥:  سورة الشعراء، اآليات) ١(
 عـيل أبو واملحدثني، لفقهاء الرقة ومن نزهلا من أصحاب رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم والتابعني واتاريخ ) ٢(

، ١، ط٤٨-٤٧: إبــراهيم صـــالح، ص: حممــد بــن ســعيد بــن عبــد الــرمحن القــشريي احلــراين، حتقيــق
 . البشائر، بريوت دارم، ١٩٩٨ـه١٤١٩
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 املوعظة إىل املوعوظني بدون االلتقاء هبـم مبـارشة، وإنـام إيصال التي يتم فيها هي
 .عن طريق الرسائل 

 الرسائل بالبساطة وعدم التكلـف، والوضـوح يف العبـارات واملعـاين، مـع وتتسم
 .إجيازها وتناسبها مع عقلية املرسل له جودهتا وقوة سبكها و

ً الدعويـة غالبـا، االستـشهاد بالنـصوص الـرشعية، وتـدعيم ائل تتضمن الرسـكام
القــول باألدلــة، والــشواهد مــن أقــوال وكــالم أهــل العلــم، وحماولــة إقنــاع املخــاطبني 

   .)١(باحلجج، والرباهني املتنوعة

 : ذلكومن العديد من الرسائل ،  بإرسال- اهللا عليه وسلم صىل - قام النبي وقد
 اهللا رمحـه- إىل النجـايش- اهللا عليـه وسـلم صـىل - التـي أرسـلها النبـي الرسالة( 
  .- اهللا عنه ريض - بن أمية الضمري عمرو، وقد محل تلك الرسالة الصحايب -تعاىل
 بن أيب جعفر، دعا النجايش - اهللا عليه سلم صىل - رسول اهللا تاب كقرأ وعندما 
 إىل الرهبان والقسيـسني فجمعهـم ثـم وأرسل، - ريض اهللا عنهم - واملهاجرين طالب

 فقرأ سورة مريم، فبكى النجايش حتـى أخـضلت حليتـه، لقرآن يقرأ عليهم اًأمر جعفرا
  . )٢ ()وبكت أساقفتهم حتى أخضلت حلاهم 

 ومن جاء بعدهم من سلف هذه األمة عـىل - اهللا عنهم ريض - سار الصحابة كام
 يف اسـتخدام الرسـائل يف الـدعوة إىل اهللا - عليه وسـلم هللا اصىل -رسولنا الكريم هنج 

  .- اهللا تعاىل رمحهم -تعاىل، ونرش الدين، وهكذا استخدمها األئمة األعالم 
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  .٨٢٩: الدعوة اإلسالمية، عبد الرحيم املغذوي، ص األسس العلمية ملنهج ) ١(
 النمـري القرطبـي الـرب عمر يوسف بن عبداهللا بن حممد بن عبد ، أبو يف اختصار املغازي والسريالدرر انظر ) ٢(

  .، القاهرة املعارفداره، ١٤٠٣، ٢، ط١٣٤-١/١٣٣، شوقي ضيف.د:املالكي، حتقيق
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َّ أن للرسائل أمهية كربى يف تبليـغ الـدعوة، ويمكـن للـدعاة أن يـستفيدوا والشك
 عدة، بحسب طبيعة لغة الناس املستهدفني من ذلك بأن ترتجم هذه الرسائل إىل لغات

 .بالدعوة 
 :- اهللا تعاىل رمحهم - للموعظة باملراسلة من سري األئمة األعالم نامذج

 - من العامل الرباين احلسن البرصي إىل أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز رسالة .١
  .ء عىل الزهد يف الدنيا، وأهنا دار بالحيثه، - اهللا تعاىل رمحهام
 وإنام يف الدنيا، الزهد به عىل يديك، ومصلح رأس ما هو مصلحك، فإن:  ( قولي

 أنت تفكرت يف الدنيا فإذا باالعتبار، والتفكر بالتفكر، واليقنيالزهد يف الدنيا باليقني، 
 فـإن أن تكرمهـا هبـوان الـدنيا، ً نفسك أهـالووجدت هبا نفسك، بيع أن تًمل جتدها أهال

 .)٢ ())١(لعةُ قلومنزالدنيا دار بالء، 
، - اهللا تعـاىل رمحهام - بن سعد يث اللاإلمام إىل مالك بن أنس مام من اإلرسالة  .٢

 . بني أهل العلم التواصليظهر فيها األدب الرفيع، و 
 عليكم، فإين أمحد اهللا إليـك الـذي سالم:  الليث بن سعدإىل مالك بن أنس، من( 

  مـنوإيـاك وعافاناك بطاعته يف الرس والعالنية،  اهللا وإياعصمنا: أما بعد. ال إله إال هو 
 مجاعـة رمحك اهللا أنه بلغني أنك تفتـي النـاس بأشـياء خمالفـة ملـا عليـه اعلم. مكروه كل

 مـن أهـل ومنزلتـك يف إمامتـك وفـضلك، ، وأنت الذي نحن فيه، وببلدناالناس عندنا
 بلدك
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 احلسني أمحد بن فارس بـن أيب مقاييس اللغة، معجمموضع استيطان، انظر  مل يكن إذا:لعةُ هذا منزل قيقال ) ١(

 .م، دار اجليل، بريوت١٩٩٩/ه١٤٢٠، ٢، ط٥/٢٢عبد السالم حممد هارون، : حتقيقزكريا، 
، ١٥٠: عـامر أمحـد حيـدر، ص:  الكبري، أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل بن عبد اهللا البيهقي، حتقيـقالزهد ) ٢(

 .ؤسسة الكتب الثقافية، بريوت م، م١٩٩٦، ٣ط
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ن ختـاف عـىل  عىل ما جاءهم منـك، حقيـق بـأواعتامدهم من قبلك إليك، وحاجة
!  M : نفسك وتتبع ما ترجـو النجـاة باتباعـه، فـإن اهللا تعـاىل يقـول يف كتابـه
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 احلـالل وأحل نزل القرآن، وهبا الناس تبع ألهل املدينة، إليها كانت اهلجرة، فإنام
ــرام، و ــرم احل ــل، إذح ــوحي والتنزي ــرهم حيــرضون ال ــني أظه ــأمرهم رســول اهللا ب  وي

 اهللا عليـه صـلوات - هلم فيتبعونه، حتى توفاه اهللا واختار له ما عنده، ويسنفيطيعونه، 
 فـامثم قام من بعده أتبع الناس له من أمته ممن ويل األمر مـن بعـده، . -ورمحته وبركاته 

وما مل يكن عندهم فيه علم سألوا عنه، ثم أخذوا بـأقوى مـا نزل هبم مما علموا أنفذوه، 
وجدوا يف ذلك يف اجتهادهم وحداثة عهدهم، وإن خالفهم خمالف أو قال امـرؤ غـريه 

، ثـم كـان التـابعون مـن بعـدهم يـسلكون تلـك هأقوى منه وأوىل ترك قوله وعمل بغري
ًمعمـوال بـه مل أر ألحـد ًالسبيل ويتبعون تلـك الـسنن، فـإذا كـان األمـر باملدينـة ظـاهرا 

 يف أيدهيم من تلك الوراثة التي ال جيوز ألحد انتحاهلا وال ادعاؤها، ولو للذيخالفه، 
ذهب أهل األمصار يقولون هذا العمل ببلدنا وهذا الذي مىض عليه مـن مـىض منـا، مل 

فـانظر رمحـك اهللا فـيام .  جاز هلـم ذييكونوا من ذلك عىل ثقة، ومل يكن هلم من ذلك ال
 إال أين أرجو أن ال يكون دعائي إىل ما كتبت به إليـك، واعلمتبت إليك فيه لنفسك، ك

 إنالنصيحة هللا تعاىل وحده، والنظر لك والظن بك، فانزل كتـايب منـك منزلتـه، فإنـك 
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  .١٠٠:  سورة التوبة، آية) ١(
 .١٨، ١٧:  الزمر، اآليتانسورة ) ٢(
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 وعـىل اهللا وإياك لطاعته وطاعة رسوله يف كل أمر، وفقنا.ً تعلم أين مل آلك نصحا فعلت
 .)١ ()رمحة اهللا والسالم عليك و. كل حال 
ّ الـشيخ العالمـة حمـب إىلّ من سامحة الشيخ العالمة عبد العزيز بـن بـاز رسالة .٣ َّ ّ

ّ، ينبهه عىل ملحوظة وردت يف مقال نرش يف جملة األزهـر - اهللا رمحهام -ِّالدين اخلطيب  ُ ٍ ٍ ُ ُ ِّ ُ
ّالتي كان يرأس حتريرها حمب الدين اخلطيب؛ فإليك نصها ّ ُِّ ّ    : 

 ن الرحيم اهللا الرمحبسم
ّ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حـرضة األخ املكـرم العالمـة الـشيخ حمـب من(  ّ َّ

ّ اخلطيب رئيس حترير جملة األزهر الغراء  وفقه اهللا  آمنيِّلدينا َّ ُ عليكم ورمحـة اهللا ٌسالم. ّ
 : بعدّأماوبركاته، 
ّ اطلعت عىل الكلمة املنشورة يف جملتكم الغراء عدد ربيفقد ّ ُ  ـهـ١٣٧٦ّع الثاين سنة ّ
ّ للشيخ حممد الطنينحي مدي٣٥٤صفحة  ّ عام الوعظ واإلرشاد للجمهوريـة املـرصية؛ رّ ّ ّ

ّقد علمت أن اإليامن عند مجهور املحققني هو التـصديق : ّحيث يقول يف آخرها ما نصه ّ ّ
ُّبام جاء به النّبي  ُ وهذا التصديق هو مناط األحكـام األ-ّ اهللا عليه وسلم صىل -ِ ّخرويـة ّ

َّعند أكثرهم؛ ألنه هو املقصود من غري حاجة إىل إقرار أو غريه؛ فمن صـدق بقلبـه، ومل  َّ ٍ ٍ ِ
ّيقر بلسانه، ومل يعمل بجو .  اجلنّة إن شاء اهللاّومقره تعاىلً كان مؤمنًا رشعا عند اهللا ارحهُ

 .انتهى
ّ صدور هذا الكالم، ونرشه يف جملتكم الغراء احلافلة باملقُفاستغربت ّ َ ّاالت العلمية ُ

 :                                                       ّواألدبية النّافعة من جهتني
ّصــدوره مــن شخــصية كبــرية متثــل الــوعظ وا: إحــدامها ٍ ٍ ِ يف بــالد واســعة إلرشــادِّ ٍ
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 املدارك وتقريب املسالك ملعرفـة أعـالم مـذهب مالـك، أبـو الفـضل عيـاض بـن موسـى اليحـصبي ترتيب ) ١(

 .ريوت، لبنان الكتب العلمية، بدارم، ١٩٩٨ـه١٤١٨، ١، ط١/٢١، هاشمحممد سامل :حتقيقاألندليس، 

 



 

 

 

ّالسكاناألرجاء، كثرية  ّ. 
ّنرشه يف جملتكم وسـكوتكم عـن التعليـق عليـه، وهـو: ّواجلهة الثانية ٌ كـالم كـام ال ّ

ٌخيفى فيه تفريط وإفراط ٌ تفريط يف جانـب الـدين، ودعـوة إىل االنـسالخ مـن رشائعـه، ؛ٌ ٌ
ّوعدم التقيد بأحكامه ّوإفـراط يف اإلرجـاء يظـن صـاحبه أنـه عـىل هـدى، ويـزعم أنـه . ّ ّ ُّ ٌ

ّبمجرد التصديق قد بلغ الذروة يف اإليامن، حتى قال بعضهم ِّّ ٍإن إيامنه كـإيامن أيب بكـر: ّ ّ 
ّوعمر بناء عىل هذا األصل الفاسد، وهو أن اإليامن ً ّجمرد التصديق وأنه ال يتفاضل َ ّ ّ! 

ّ أن هذا خالف ما دل عليه القرآن والسنّة، وأمجع عليه سلف األمةَّوالشك ّ َّ وقـد . ّ
ّكتبت يف رد هذا الباطل كلمة خمترصة تصلكم بطيه، فأرجو نرشها يف جملتكم، وأرجـو  َ ًِ ِّ َّ ًِ ُ

ُ يف املجلة من املقاالت التي خيشى من نُظوا ما ينرشُأن تالح ّ  هدم اإلسالم، فُرتيح رشهاّ
ّ من رشها والرد عليها ألمرينناسال ّ ّ         : 

ّأن نرش الباطل من غري تعليق عليه نوع من تروجيه والدعوة إليه: أحدمها ٌ ٍ ِ ِ : ّوالثاين. ّ
ّأنه قد يسمع الباطل من ال يسمع الرد عليه فيغرت ّ َّ ً به، ويتبع قائله، وربام سـمعهام مجيعـا ّ ّ َ

ِفعشق الباطل ومتكن من قلبه، ومل يقـو الـرد عـىل إزالـة ذلـك مـن ق ُّ َ َّ ْ  النّـارش لبـه، فيبقـىّ
َّ لقائله يف إثم من ضل بهًاللباطل رشيك َ ِ     . 
ّ اهللا وإيــاكم وســائر إخواننــا مــن أســباب الــضالل واإلضــالل، وجعلنــعــصمني ِ َ  اَّ

ِوإياكم من   .                                                         ُاهلداة املهتدين َّ
ّ ما ثبت يف الصحيح عن النّبي فضيلتكمِ عىل بال وليكن ّ  -ّ اهللا عليه وسلم صىل -َ

َ دعا إىل هدى كان له من األجر مثـل أجـور مـن تبعـه َمن«: ّأنه قال ِ  يـنقص ذلـك مـن الُ
ٍ، ومن دعا إىل ضاللة كان ًأجورهم شيئا َ من اإلثم مثل آثام من تبعه ال ينقص ذلك عليهَ ِ

ًمن آثامهم شيئا ِ«)١( .  
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

َّ مسلم، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إىل هدى أو ضـاللة، رواه ) ١( ، رقـم ٤/٢٠٦٠َّ
= 

٩٤ 



 

 

 ٩٥ 

 .)١ ()َّ أعلم، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته واهللا

 :  من خالل ما سبقيتبني
 كافة الناس، وأهنا ليست حمصورة يف نوعيـة إىل إليصال الدعوة ًا هناك طرقنأ. ١

 .معينة، بل هي متنوعة بحمد اهللا تعاىل 
 يعطي الداعية حرية ومرونة أكثر يف خماطبـة النـاس، عـاملهم وعـاميهم، مـن وهذا

 .خالل إمكان استعامل عدة بدائل وسبل يف الدعوة إىل اهللا تعاىل  
 احـرتام العلـامء بعـضهم يفن الرسائل بني العلـامء، نـامذج حـسنة أن ما تقدم م. ٢

 والتقاطع والشتملبعض، وشدة املراعاة لأللفة واملحبة بينهم، والبعد التام عن التحقري 
ً كــانوا يعرفــون لكــل عــامل حقــه، ويقــرون لــه بالفــضل، وغــايتهم مجيعــا بــلوالتــدابر، 

 .الوصول إىل احلق املبني 

 ــــــــــــــــــــــــــ
  ) .٢٦٧٤( احلديث  =
ـــد، ص) ١( ـــراهيم احلم ـــاز، حممـــد اب ـــن ب ـــز ب ـــد العزي ـــام عب ـــن ســـرية اإلم ـــب م ، ١، ط٤٦٩-٤٦٧:  جوان

 .م، دار ابن خزيمة، الرياض، السعودية ٢٠٠٢ـه١٤٢٣

 



 

 

 ٩٦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رابعل االفصل
 : املوعظة احلسنة للعلماء، وجماالتهاضوابط





 

 



 

 

 ٩٧ 




 
 ملن حوهلم، وتأثريهم عىل املجتمع يمثل أمهية بالغة من حيـث ة قدوة عمليالعلامء

 يعـني أن املجتمـع أفـراد وعـىل هلـم، ةبنائه مما يؤكد أمهيـة املوعظـاإلصالح والتقويم أل
 البعض، ويوجه بعضهم البعض لإلصالح والتقويم، مع عدم التباغض بينهم بعضهم

 .لتحقيق أهداف الدعوة ونتائجها اإلجيابية 
، وحتـى تـؤيت املوعظـة ثمرهتـا لعلامء ملوعظة االضوابط األمهية بمكان معرفة ومن
 حتـى حيفـظ معرفتهـاان البد مـن مراعـاة ضـوابطها، ألن احلاجـة ماسـة إىل املرجوة، ك

للعامل مكانته، وحتى تقع املوعظة يف نفس املوعوظ، فتجرب النقص، وتـسد اخللـل، وال 
 .تفرق اجلامعة، وال توغر الصدور 

 : هيوالضوابط
 : القصد يف املوعظةحسن:  األولالضابط

 تبـارك –ًقا يف موعظته، يريـد هبـا وجـه اهللا ً عىل الداعية أن يكون خملصا صادجيب
ً وجمردا قلبه من حب الـدنيا، وطلـب الـشهرة، ومريـدا اخلـري ملوعوظيـه حتـى –وتعاىل  ً

 .فتؤيت ثامرها ؛خترج كلامته من أعامق قلبه، فتصل إىل قلوب سامعيه
 ذكـر الـوعظ كـان يف فـإذا:  قلـتفـإن:( - اهللا تعاىل رمحه - أبوحامد الغزايل يقول

  ؟ يكون ذلك من حق األخوة فكيفعيوب ففيه إحياش القلب، ال
 أن اإلحيـاش إنـام حيـصل بـذكر عيـب يعلمـه أخـوك مـن اعلم: ذلكً جميبا عن قال

 قلوب أعني استاملة القلوب، وهو عني الشفقة، فهو تنبيهه عىل ما ال يعمله، فأمانفسه، 
 أو فعـل مـذموم تعاطيتـه،  من ينبهك عـىلفإن احلمقى فال يلتفت إليهم، وأماالعقالء، 

 كمـن ينبهـك عـىل حيـة أو عقـرب كـانصفة مذمومة اتصفت هبا لتزكي نفسك عنها، 

 



 

 

 ٩٨ 

 !  كنت تكره ذلك فام أشد محقك فإن بإهالكك، تَّ مهوقدحتت ذيلك، 
ــات، والــصفات ــفإهنــا مهلكــات، خــرة يف اآلوهــي الذميمــة عقــارب وحي  دغ تل

  ) .١ (  .)١ ()واهر و األجساد  أشد مما يلدغ الظوأملهاالقلوب و األرواح، 
 املوعـوظني ويـرى عن حطام الدنيا الفاين، ويتجـرد يف وعظـه، الداعية يتنزه ويوم

 . قدره، فيكون لذلك أثره يف القبول عظمحسن قصده، تعلو مكانته، وي
  "  #  $   %  &  '  )  (  *   +     ,  -   .  /   M:قــال تعــاىل
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 :ّالتثبت من الزلة واخلطأ:  الثاينالضابط
 يتناقل الناس أخطاء لبعض العلـامء دون تثبـت، والواجـب يف ذلـك أن يتثبـت قد
ـــرء ـــامل M     :  9 :  اهللا تعـــاىلول لق   8   7   6   5   4   3     2   1  0  /

?   >   =  <  ;L )٣(.  
ً العاقل أن ال يغرت بالكالم املتناقل بني الناس، وال جيعـل التناقـل دلـيال عـىل وعىل

 .صدق األمر 
 : زل وأخطأ، فهو مهم من أمريند هذا العامل قَّ ثبت لدى اإلنسان أنفإذا

 .أن املوعظة تقع يف حملها : األول
 .عم موعظته عند املوعوظ  يدأنه :الثاين

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢/١٨٢، الغزايل حامد أبو علوم الدين، إحياء ) ١(
  .  ٧٢، ٧١:  سورة يونس، اآليتان) ٢(
  .٦:  سورة احلجرات، آية) ٣(



 

 

 ٩٩ 

 تقدم املوعظة بام يثبت ذلك يكون له من الوزن والقيمة، ما اليكـون عنـدما عندما
M  Ê  É  È  Ç  : عـىل ذلـك قـول اهللا تعـاىليدلًيكون خاليا مما يثبت ذلك، و

Ì   ËL )١( .  

 حال حدوث خطأ من عامل، فهي يفاستخدامها  ينبغي ي الطريقة املرشوعة التوأما
 :  حيث يقول- اهللا تعاىل رمحه -ما ذكرها الشيخ ابن عثيمني 

ّإن كل عامل معـصوم، بـل كـل إنـسان معـرض للخطـأ، وأنـت إذا :  أقولولست(  ِ
ٍرأيت من عامل خطأ فيام تعتقده فاتصل بـه وتفـاهم معـه، فـإن تبـني لـك أن احلـق معـه؛ 

َإن مل يتبـني لـك، ولكـن وجـدت لقولـه مـساغا؛ وجـب عليـك وجب عليك اتباعـه، و ً
ّالكف عنه، وإن مل جتد لقوله مساغا، فحذر عن قوله؛ ألن اإلقرار عىل اخلطـأ ال جيـوز،  ً ّ
لكـن ال جترحــه وهــو رجـل عــامل معــروف بحـسن النيــة، ولــو أردنـا أن نجــرح العلــامء 

ًرحنـا علـامء كبـارا، ولكـن املعروفني بحسن النية خلطأ وقعوا فيه من مـسائل الـدين، جل ً
 أن يتبني لـك أن اًالواجب هو ما ذكرت، إذا رأيت من عامل خطأ فناقشه وتكلم معه فإم

الصواب معه فتتبعه، أو أن الصواب معك فيتبعك، أو ال يتبني األمر ويكـون اخلـالف 
وحينئذ جيب عليك الكف عنه، وليقل هو ما يقـول، وأنـت تقـول . من اخلالف السائغ

 .لما تقو
اخلــالف مــن عهــد الــصحابة إىل .  هللا اخلــالف لــيس يف هــذا العــرص فقــطواحلمــد

 ...يومنا
ً إذا تبني اخلطأ ولكنه أرص انتصارا لقوله؛ وجب عليك أن تبني اخلطأ، وتنفـر وأما

 القـدح يف هـذا الرجـل وإرادة االنتقـام منـه؛ ألن هـذا أسـاسمن اخلطـأ، لكـن ال عـىل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١١١:  سورة البقرة، آية) ١(

 



 

 

 ١٠٠ 

 .)١ () غري ما جادلته فيه ً الرجل قد يقول قوال حقا يف
 

 :مراعاة املصالح واملفاسد:  الثالثالضابط
 للواعظ أن يراعي املصالح واملفاسد قبل إلقـاء موعظتـه، وذلـك بـالنظر إىل ينبغي

 مبناهـا عـىل الـرشيعةحال العامل ومدى حتقيـق املوعظـة للمـصلحة املرجـوة، حيـث أن 
يلها ومن ثم جيب عىل الدعاة مراعـاة وتعطيل املفاسد وتقل، حتصيل املصالح وتكميلها

  املصالح ويدرأ أعظم املفاسد يف الدعوة بام حيقق أعىلواملفاسداملصالح 
 ):مراعاة املصالح واملفاسد (  األدلة عىل هذه القاعدة الدعوية ومن
- الصالة و الـسالم عليهام - عن اخلرض مع موسى حكاية سبحانه وتعاىل قاله ما
 عليـه - خرق السفينة، فـأنكر عليـه موسـى- الصالة والسالم عليه - أن اخلرض حيث

 جـــواب فكـــان  )٢(،M Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »L  -الـــصالة والـــسالم 
M            i  h  g  f - الـصالة والـسالم علـيهام -اخلرض ملوسى    e  d      c

 p   o   n  m     l   k  js   r        q L،  
)٣(. 

 . وهي خرق السفينة ، بمفسدة أخفللسفن مفسدة غصب امللك فدفع
 . هناك مصلحة راجحة وهي بقاء السفينة للمساكني وحتصل
 اهللا عليــه صــىل - أن النبــي -هللا عنهــا  اريض - عائــشة عــن جــاء مــا الــسنة ومــن

 ألمـرت بالبيـت فهـدم ٍ بجاهليةٍ عهدُديثَ أن قومك حلوال«:  قال هلا يا عائشة-وسلم
 ً غربيـاً وبابـاً رشقيـاًعلـت لـه بـابني بابـا وج أخرج منه وألزقتـه بـاألرضما فيهفأدخلت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
ه، مدار الـوطن للنـرش، ١٤٢٤، ط٣٧-٣٦: تعاون الدعاة وأثره يف املجتمع، حممد بن صالح العثيمني، ص) ١(

 .الرياض
  .٧١: هف، آية سورة الك) ٢(
  .٧٩:  الكهف، آيةسورة ) ٣(



 

 

 ١٠١ 

 .)١(»مفبلغت به أساس إبراهي

 احلـرام وإعـادة بنائـه عـىل البيـت هـدم عـن - اهللا عليه وسـلم صىل - النبي امتناع
 فتحت مكة وصارت دار إسالم، ألن عندما - السالم والصالة عليه - إبراهيم قواعد

تمثلـة يف امتنـاع قبـول بعـض املـسلمني املصلحة يف إعادة بنائه عارضها مفـسدة أكـرب م
 .)٢(ذلك حلداثة عهدهم بالكفر

 -  بـن حنبـلد أمحـاإلمـام بغـداد إىل فقهـاء فتنة خلق القرآن، أتى تفاقم فشا وملاو
 يأمرهم، ومل هم الواثق، فأنكر عليالعبايس اخلروج عىل اخلليفة يريدون - اهللا تعاىلرمحه

 سمع، والـمتـدرأ هـذه الفتنـة باإلنكـار بقلـوهب، بل أمرهم بأن إلمامبرفع السيف عىل ا
 و دمــاء املــسلمني، ئهم األمــر، حتــى ال تقــع مفــسدة أعظــم بــسفك دمــاوالطاعــة لــويل

 . )٣( من فاجرُيسرتاحوأمرهم بالصرب حتى يسرتيح بر أو 
 فـإن) .   مراعـاة املـصالح واملفاسـد (  عىل الداعية أن يتنبه هلـذا اجلانـب املهـم لذا

 للواعظ عىل املفسدة حال وعظه للعامل املخطئرجحت املصلحة 
 له الوعظ، وإن رجحت املفـسدة عـىل املـصلحة حـرم الـوعظ، وإن تـساوت رشع

 .    ، ترك الوعظ رضتااملصلحة واملفسدة أو تعا
 :العدل واإلنصاف:  الرابعالضابط
 عنـد موعظـة العلـامء أن يتجـرد الـواعظ عـن اهلـوى، وأن يقـصد بيـان احلـق البد
 اخللق، وأن يسلك مسلك العـدل واإلنـصاف، فـال يفـرتي علـيهم وال ينـسب وهداية

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .١٥٠٩( ، رقم احلديث ٢/٥٧٤ رواه البخاري، كتاب احلج، باب فضل مكة وبنياهنا، ) ١(
  .٣/٤ انظر لكالم ابن القيم رمحه اهللا تعاىل يف إعالم املوقعني عن رب العاملني، ) ٢(
، ١٣٤-١/١٣٣، عطيـة الزهـراين.د:يد اخلالل، حتقيـق، أبو بكر أمحد بن حممد بن هارون بن يزالسنة انظر ) ٣(

  .الرياض الراية، دارم، ١٩٨٩/ـه١٤١٠، ١ط

 



 

 

 ١٠٢ 

 .  إليهم ما مل يفعلوه، وال يتقول عليهم بام مل يقولوه 
 أنـا إذا تكلمنـا فـيمن ومعلوم: ( - اهللا تعاىل رمحه - شيخ اإلسالم ابن تيمية يقول

خ املختلفني يف العلم هو دون الصحابة مثل امللوك املختلفني عىل امللك والعلامء واملشاي
 العدل واجب لكـل فإن أن يكون الكالم بعلم وعدل ال بجهل وظلم، وجبوالدين، 

 . ال يباح قط بحال ً حمرم مطلقاوالظلمأحد عىل كل أحد يف كل حال، 
©  M   ¬  «  ª : قــــــــال تعــــــــاىل  ̈  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢

®L)كـان ، فـإذا اآلية نزلت بسبب بغضهم للكفار وهو بغـض مـأمور بـهوهذه. )١ 
 يف بغـض مـسلم فكيـفالبغض الذي أمر اهللا به قد هنى صاحبه أن يظلـم مـن أبغـضه، 

 . فهو أحق أن ال يظلم بل يعدل عليه ، بتأويل وشبهة أو هبوى نفس
ــه وســلم أحــق مــن عــدل علــيهم يفوأصــحاب  القــول  رســول اهللا صــىل اهللا علي

 مما اتفق أهل األرض عىل مدحـه وحمبتـه والثنـاء عـىل أهلـه وحمبـتهم، والعدلوالعمل، 
 املقصود الكالم وليس اتفقوا عىل بغضه وذمه وتقبيحه وذم أهله وبغضهم، مما والظلم

   .يف التحسني والتقبيح العقيل فقد تكلمنا عليه يف غري هذا املوضوع يف مصنف مفرد 
وهو حمبوب يف النفوس ،  العدل حممود حمبوب باتفاق أهل األرض املقصود أنولكن  

 من املعروف الذي تعرفه القلـوب، وهو القلوب وحتمده، حتبهمركوز حبه يف القلوب، 
  .)٢ () من املنكر الذي تنكره القلوب فتبغضه وتذمه والظلم

 أفـضل بـل هـو إلنـصاف تعـاىل حيـب اواهللا: ( - اهللا تعـاىل رمحه - ابن القيم وقال
 قال وقد واملذاهب، ألقوال بني اً من نصب نفسه حكامًخصوصا حتىل هبا الرجل، ٍحلية

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٨:  سورة املائدة، آية) ١(
، حممـد رشـاد سـامل. د: حتقيـق بـن تيميـة احلـراين، لـيم بـن عبـد احلأمحـد العبـاس أبـو السنة النبويـة، منهاج ) ٢(

 .  ، مؤسسة قرطبة ـه١٤٠٦، ١، ط١٢٧-٥/١٢٦



 

 

 ١٠٣ 

 الرسول فورثة،  )١( MÍ   Ì  ËL   - اهللا عليه وسلم صىل -اهللا تعاىل لرسوله 
 قريبـه  مـعأحـدهم يميـل َّوأال،  العدل بني الطوائفمنصبهم - اهللا عليه وسلم صىل -

يـسري بـسريه وينـزل ينزولـه، ،  مطلوبـهُ يكون احلـقبلوذوي مذهبه وطائفته ومتبوعه، 
   .)٢ () بدين العدل واإلنصاف يدين

 : مع العلامء يتضمن أمرينواإلنصاف والعدل
 . الثناء عىل العامل بام هو أهل له :األول
 يف خطـأ، امءد العلـ عدم التجاوز يف بيان اخلطأ الذي وقع فيه، فإذا وقع أحـ:الثاين

وأردت أن تبني خطأه، فال تذهب لتحـيص مجيـع أخطائـه، وتـستطيل يف عرضـه، وإنـام 
احرص حديثك يف القضية التي تريد بيان احلق فيها، وال تتجاوزها، وإياك أن يستجرك 

 .)٣(أحد إىل جتاوزها
 

 : عىل قدر اخلطأاملوعظة:  اخلامسالضابط
 يـؤدي ْ تكبري اخلطأ وهتويله فهـو إمـا أنأماطأ،  يكون الوعظ عىل قدر اخلْ أنينبغي

 . إىل رفض املوعظة، أو التقاعس عن التغيري 
 . يكون أسلوب الوعظ ينفر املوعوظ، ويؤدي إىل التامدي يف اخلطأ وقد

 عليـه - حكـاه عـن شـعيب ، فـيام قال اهللا تعاىلكام هدفه اإلصالح يكون فالواعظ
ـــسالم  ـــصالة و ال      M Ç  Æ  Å  Ä    Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È: -ال

ÓL )يتلطف مع العامل وخياطبه برفـق، ويبـني لـه خطـأه دون جتـريح أو أن وعليه ،   )٤ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥: سورة الشورى، آية ) ١(
 .٣/٩٤ القيم، ابن، العاملني رب عن املوقعني إعالم ) ٢(
م، داراحلـضارة للنـرش ٢٠٠٩/ه١٤٣٠، ١، ط٥٢: ، صر العلـامء مـسمومة، نـارص بـن سـليامن العمـحلوم ) ٣(

 .والتوزيع، الرياض 
  .٨٨:  سورة هود، آية) ٤(

 



 

 

 ١٠٤ 

 .تشهري 
 طالــب احلـق، ينــأى بنفـسه عــن أسـلوب الطعــن والتجـريح واالحتقــار فالداعيـة

 .خرية والس
M  \  [Z  Y  X  W  VU   T  S  R  Q  P  : ألمر اهللا تعاىل كام قالًممتثال

  a  `   _    ^  ]L )وتعـاىلتبـارك - قـال احلـق وكام ،)١ - M  ¹    ¸   
   ºL )قال :  قال- اهللا عنه ريض - عبد اهللاِّ بن مسعود عن جاء يف احلديث وكام . )٢

 اللعـان وال الفـاحش  بالطعـان والاملـؤمن لـيس«:  – اهللا عليه وسلم صىل -رسول اهللاِّ 
 . )٣( »وال البذيء

  التـأدب مـع العلـامء، والتحـذير مـن - رمحهم اهللا تعاىل -دي السلف  من هوكان
 .الوقوع يف أعراضهم والطعن فيهم 

 فـيض باهللا سـبحانه ممـا ينعوذ: ( - اهللا تعاىل رمحه - ابن تيمية الم شيخ اإلسيقول
 عــدم املعرفــة بمقــاديرهم أو مــنهم، أحــد انتقــاض أو يف أعــراض األئمــة، الوقيعــةإىل 

 ممـن تكـون مـن اهللا سـبحانه أن ونرجـو حمبتهم ومواالهتم، تركحمادهتم وأو ، وفضلهم
 كـون يوأن، ألتبـاع وفـضلهم مـا ال يعرفـه أكثـر اوقهم ويعرف من حقويواليهمحيبهم 

 .)٤ () حول وال قوة إال باهللاوالنصيبنا من ذلك أوفر نصيب وأعظم حظ، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٥٣:  سورة اإلرساء، آية) ١(
  .٨٣: آية سورة البقرة، ) ٢(
( ، رقـم احلـديث ٤/٣٥٠ اجلامع الصحيح سـنن الرتمـذي، كتـاب الـرب والـصلة، بـاب مـا جـاء يف اللعنـة، ) ٣(

ٌقال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب،  ) . ١٩٧٧ ٌ ََ َ  الرتمـذي، انظـر صـحيح سـنن صـحيح األلبـاين وقالٌَ
  ) .١٩٧٧( رقم احلديث 

 عبـد القـادر عطـا و دحممـ: ، حتقيـقرايند احللـيم بـن تيميـة احلـ الفتاوى الكربى، أبـو العبـاس أمحـد بـن عبـ) ٤(
 .م، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان ١٩٨٧/ه١٤٠٨، ١، ط٦/٩٢ عبد القادر عطا، مصطفى



 

 

 ١٠٥ 

 


 
 : نوعنيعىلء  وعظ العلامجماالت
 الزالت، وتصحيح اهلفوات، تدارك حلث العلامء عىل إصالح النفوس بمواعظ/ أ

 .وإثارة اخلري يف أنفسهم  
 يف بـذل العلـم، والـدعوة إىل اهللا تعـاىل، اإلخـالص العلامء عىل ثمواعظ حل/ ب

، والتحذير مـن عـدم القيـام بـاألمر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر، موالصرب يف دعوهت
 .ًفا من العقوبات اإلهلية خو

ــوع ــوس بتــدارك الــزالت، مــواعظ:  األولالن ــامء عــىل إصــالح النف  حلــث العل
 :وتصحيح اهلفوات، وإثارة اخلري يف أنفسهم

 : اهللا تعاىل يف الرسمراقبة باألمر. ١
 بكامل املؤمن الرس من األعامل اجلليلة التي تنشأ عن اتصاف يف مراقبة اهللا تعاىل َّإن
M     d  c : تعــاىلقــال إيــامن العبــد زادت مراقبتــه هللا تعــاىل، د فكلــام زااإليــامن،   b

s        r   q  pn   m   l j  i   h   geL )١(  . 
MG  F  E  D :  تعاىلوقال   C  BL )٢(. 

 عن - وجلعز - خيرب: ( ً معلقا عىل اآلية الثانية- اىل اهللا تعرمحه - ابن كثري يقول
 ، ودقيقهـا وكبريهـاصـغريها وحقريهـا، ، جليلهـا األشـياءبجميـع التـام املحـيط هعلم

ويتقـوه حـق تقـواه، ،  من اهللا حق احليـاءفيستحيوا الناس علمه فيهم، ليحذر ؛ولطيفها

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٢٠ - ٢١٧:  سورة الشعراء، اآليات) ١(
 .١٩:  سورة غافر، آية) ٢(

 



 

 

 ١٠٦ 

 عز وجل يعلـم العـني اخلائنـة وإن أبـدت أمانـة، فإنهقبة من يعلم أنه يراه،  مراويراقبوه
  .)١ () ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضامئر والرسائرويعلم

،  خيفى عليه يشء من حالهال عىل سائر أحواله، مطلع تعاىل أيقن العبد أن اهللا وإذا
، انع من رؤيته مهـام اسـتخفى عنـه ساتر أو مجزه حيواليعلم رسيرته كام يعلم عالنيته، 

 عليـه - فعل النبي يوسف كامأوجب له ذلك مراقبة اهللا يف الرس وخشيته كامل اخلشية، 
 غـالم عنـدها وهـو حني روادته امرأة العزيز يف كامل غناها ومجاهلـا، -الصالة والسالم

 فــامتنعوهـو حتـت الوعيـد والتهديـد، ، ويف سـن الـشهوة وخلـوهتام حمكمـة بـال رقيــب
 قـوة مراقبته ربـه ولشدةوعصمه اهللا تعاىل  من الفاحشة مع كثرة الدواعي واملهيجات، 

-  .  M :يقينه قال تعاىل ,  +  *       )   (   '  &  %   $   #  "  !
:   9   8      7    65  4  3    2  10  /L )٢(. 

 من الكبائر كام ورد واخلالص الرس توجب للعبد اإلخالص، يف تعاىل اهللا ومراقبة
:  قـال- اهللا عليه وسلم صىل - عن النبي - اهللا عنه ريض - أيب هريرة عن، يف احلديث

،  نشأ يف عبـادة اهللاوشاب عدل، إمام : يظلهم اهللا تعاىل يف ظله يوم ال ظل إال ظلهسبعة«
 ورجـل حتابا يف اهللا اجتمعا عليـه وتفرقـا عليـه، ورجالنورجل قلبه معلق يف املساجد، 

 تـصدق بـصدقة فأخفاهـا ورجـلدعته امرأة ذات منصب ومجـال فقـال إين أخـاف اهللا، 
 .)٣(» ففاضت عيناهًذكر اهللا خاليا ، ورجل ال تعلم شامله ما تنفق يمينهحتى

 حـالوة اإليـامن، ووجـد يقينه، وعظم عمله، حسن راقب اهللا تعاىل يف الرس، ومن
 يف رزقـه، ً سـعةووجـد يف وجهـه، ًوضـياء يف قلبه، ً اهللا تعاىل نوراوقذف قلبه، واطمأن

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤/٧٦ كثري الدمشقي، بن، االعظيم القرآن تفسري ) ١(
  .٢٣:  يوسف، آيةةسور ) ٢(
 ) .١٣٥٧( ، رقم احلديث ٢/٥١٧ البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمني، رواه ) ٣(



 

 

 ١٠٧ 

 قبـالتوفي ذلـك عـىل حياتـه وانعكـس فيام بينه وبني اخللـق، ً وحمبةًوألفة يف أهله، ًوبركة
 .والرضا والسعادة

 أهل اخلري يكتب بعضهم إىل بعـض كان: ( قال - اهللا رمحه - عون بن عبداهللا عن
ومـن أصـلح ، من عمل آلخرته كفاه اهللا دنياه: ًهبؤالء الكلامت وتلقاهن بعضهم بعضا
 . )١ () أصلح رسيرته أصلح اهللا عالنيته ، ومنما بينه وبني اهللا أصلح ما بينه وبني الناس

 : بالتقوىالوصية. ٢
M    t:  وصية اهللا تعاىل جلميع األمم، قال اهللا تعـاىلالتقوى   s  r  q  p

  z   y  x  w   v   uL )٢(. 
 بتقـوى أوصـيك:  بعـدأمـا أخ له، إىل - اهللا تعاىل رمحه - واعظ ابن السامك الكتب

 اهللا من بالك عىل كـل فاجعل يف عالنيتك، ورقيبك هو نجيك يف رسيرتك، الذياهللا، 
 أنـك بعينـه واعلـم اهللا بقدر قربه منك وقدرتـه عليـك، وخف ليلك وهنارك، يفحال، 

 منـه فلـيعظم مـن ملكـه إىل ملـك غـريه، والليس خترج من سلطانه إىل سـلطان غـريه، 
 .)٣(والسالم منه وجلك، وليكثرحذرك، 
َّتقوى تعصم صاحبها من كثري من الدنايا والسيئات، وإذا مـا أمل بـيشء منهـا،  الَّإن

M  [  Z   Y  :فإهنا حتمله عىل اإلقالع عنها، وعدم اإلرصار عليها، قال اهللا تعاىل

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
ه، دار ١٤٠٦، ١، ط١/٣٠٠الفريـوائي، عبـد الـرمحن عبـد اجلبـار :  الزهد، هناد بن الرسي الكويف، حتقيـق) ١(

 .اخللفاء للكتاب اإلسالمي، الكويت 
  .١٣١:  سورة النساء، آية) ٢(
 الـدين عبـد الـرمحن بـن زيـن الفـرج أيب مـن جوامـع الكلـم، ً العلوم واحلكم يف رشح مخـسني حـديثاجامع ) ٣(

م، ١٩٩٧/ه١٤١٧، ٧، ط١/١٦٢ إبـراهيم بـاجس، وشعيب األرنـاؤوط :حتقيقشهاب الدين البغدادي، 
 . الرسالة، بريوت مؤسسة

 



 

 

 ١٠٨ 

  d  c   b   a   `   _  ^  ]   \L )١(. 
ً، فإن تـذكريها بـالتقوى ال يزيـدها إال تكـربا ونفـورا، اوب التي خلت منه القلأما ً

 .)٣ (، )٢( M  h    g  f  e  d  c  b  aL  :قال اهللا تعاىل
 : علم من القول عىل اهللا تعاىل بغريالتحذير .٣
 : ال علم له بـه، قـال تعـاىلما تعاىلعىل اهللا  عامل من الذنوب العظيمة أن يقول الَّإن

M       d  c    b  a  `  _  ^  ]       \  [  Z   Y   X  W     V   U   T   S   R    Q  P
l     k  j  i   h  g   f  eL )٤(.  

M     k  j  i:  عنــد قولــه تعــاىل- اهللا تعــاىل رمحــه - ابــن القــيم يقــول   h  g  f 
lL ، )فإنه يتضمن الكذب عىل اهللا، ؛ً إثاموأشدها أعظم املحرمات عند اهللا، فهذا 
 ما وحتقيقنفاه،  ما وإثبات ما أثبته، ونفي دينه وتبديله، وتغيري إىل ما ال يليق به، ونسبته
 ما أبغضه وبغض وحب من وااله ومواالة من عاداه، وعداوة ما حققه، ، وإبطالأبطله

 . بام ال يليق به يف ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله ووصفهما أحبه، 
، وهـو أصـل الـرشك ًثـام أشد إوال يف أجناس املحرمات أعظم عند اهللا منه، فليس

 القول أساسها بدعة مضلة يف الدين، فكلالت،  أسست البدع والضالوعليهوالكفر، 
  .)٥ ()عىل اهللا بال علم

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٠١:  سورة األعراف، آية) ١(
  .٢٠٦:  البقرة، آيةسورة ) ٢(
م، دار ١٩٩٩/ه١٤٢٠، ٢، ط١/٢٧٧ دروس يف الرتبية والدعوة ـ، مازن بن عبد الكريم الفـريح، ـ الرائد ) ٣(

  .ديةاملعارج للنرش والتوزيع، الرياض، السعو
 ٣٣:  سورة األعراف، آية) ٤(
  .١/٣٧٢ نعبد وإياك نستعني، ابن القيم الزرعي، اك السالكني بني منازل إيمدارج ) ٥(



 

 

 ١٠٩ 

 من أهل ًبعضا التي يصطاد هبا يطان الشغات نزمن عىل اهللا تعاىل بال علم، والقول
M  Í    Ì  Ë  É   È  Ç      Æ  ÅÄ  Ã   Â  Á  : اهللا تعــاىلعلــم، قــالال

Õ      Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎL )١(. 
 اهللا عنـه ريض- مـسعودبن إىل عبد اهللا جاء:( قال - اهللا تعاىل رمحه - مرسوق عن

M  e  d هـذه اآليـة يفرس يفرس القرآن برأيه، ً ىف املسجد رجالتركت: فقال، رجل-   
    h  g   fL )بأنفاسـهم حتـى فيأخـذ الناس يوم القيامـة دخـان، يأتى: قال، )٢ 

 مل يعلم فليقل اهللا ومن فليقل به، ً علم علاممن: فقال عبد اهللا. يأخذهم منه كهيئة الزكام
 ملـا ًاإنام كان هـذا أن قريـش.  ملا ال علم له به اهللا أعلم يقول من فقه الرجل أن فإن؛أعلم

،  يوســفي علــيهم بـسنني كــسندعــا - اهللا عليــه وسـلم صــىل - ياستعـصت عــىل النبـ
 حتــى جعـل الرجــل ينظـر إىل الــسامء فـريى بينــه وبينهـا كهيئــة ٌ وجهـدٌ قحــطفأصـاهبم

:  فقالرجل - اهللا عليه وسلم صىل النبي- أكلوا العظام فأتىوحتىالدخان من اجلهد، 
 اهللا فدعا: قال . ٌيءملرض إنك جلر:  قد هلكوا فقالفإهنم؛يا رسول اهللا استغفر اهللا ملرض

̄  M  : اهللا تعاىلفأنزلهلم،     ®   ¬«  ª ©   ¨L )أصابتهم  فلامفمطروا:قال،  )٣ 
M  g  : اهللافـأنزل:قـال إىل ما كانوا عليـه، عادوا:قالالرفاهية    f  e  d   c

o   n  m  lk    j hL )٤( M ¶        µ  ´  ³  ²  ±L )٥( ،
 .)٦( ) يوم بدر يعنى:قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٦٩، ١٦٨:  البقرة، اآليتانرةسو ) ١(
  .١٠:  الدخان، آيةسورة ) ٢(
  .١٥: الدخان، آيةسورة ) ٣(
  .١١، ١٠: اآليتان الدخان، سورة ) ٤(
    . ١٦:، آيةلدخان سورة ا) ٥(
ِ واجلنة والنار، باب الدخان، القيامة صفة مسلم، كتاب رواه ) ٦( َ   ) .٢٧٩٨( ، رقم احلديث ٤/٢١٥٦َ

 



 

 

 ١١٠ 

، أنـه إذا - رمحهـم اهللا تعـاىل - سار عليه سـلف هـذه األمـة الذي الرشعي فاملنهج
 .ال أعلمه، أو ال أدري : سئل عام اليعلمه قال

 - عمـر بـن اهللا عبـد نميش مـع خرجنا: ( - تعاىل  اهللارمحه - خالد بن أسلم يقول
 ابن أنت: قال أدري، ال: فقال عن إرث العمة، فسأله ؛ أعرايبفلحقنا - اهللا عنهام ريض

 ما نعم :وقال أدبر قبل ابن عمر يديه، فلام اذهب إىل العلامء، نعم :قالعمر وال تدري، 
 .)١ ()قلت

 فحـسبك؛ مـن يعلمبكـالم العلـم أن ال تـتكلم فـيام ال تعلـم، من: (  احلكامءوقال
 مل يكـن إىل اإلحاطـة بـالعلم مـن وإذا تنطق بام ال تفهم، أن من نفسك وعقلك، ًخجال

:  تستحي أن تقولفال مل يكن يف جهل بعضه عار، وإذا عار أن جتهل بعضه، فالسبيل، 
 .)٢ () ال تعلم فيامال أعلم، 

ال يضع من قدره، كام يظنه بعض اجلهلة، بل ) ال أدري (  أن قول املسؤول واعلم
 ألنه دليل عىل عظم حمله، وقوة دينه، وتقوى ربه، وطهارة قلبه، وكامل معرفتـه، ؛يرفعه

 .وحسن تثبته 
 ألنه خياف من ؛َّمن ضعفت ديانته، وقلت معرفته) ال أدري (  قول من يأنف وإنام

 بـني النـاس، ه خطـؤيشتهرَّسقوطه من أعني احلارضين، وهذه جهالة ورقة دين، وربام 
 .)٣( ويتصف عندهم بام احرتز عنهَّفيقع فيام فر منه،

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــرؤوف املنــاوي،  فــيض ال) ١( ــة ١٣٥٦، ١، ط٤/٣٨٧قــدير رشح اجلــامع الــصغري، عبــد ال ــة التجاري ه، املكتب

  .مرصالكربى، 
  .١/١٥٩ القدير رشح اجلامع الصغري، عبد الرؤوف املناوي، فيض ) ٢(
م، دار ٢٠١٠/ه١٤٣١، ٥، ط١٧٤: يف طريــق طلــب العلــم، عبــد العزيــز بــن حممــد الــسدحان، صمعــامل ) ٣(

 .لتوزيع، الرياض، السعودية القبس للنرش وا



 

 

 

 : عىل اغتنام األوقات بالطاعة والعلماحلث .٣
 يف نرش العلم، له تأثري واضـح يف والسعي اغتنام األوقات بالطاعات املختلفة، إن
 فهي تزكي نفسه، وتزيد مراقبته هللا تعاىل يف الرس والعلن، فينزجـر عـن وعوظسلوك امل

حييــا حيــاة طيبــة، وينــال اجلــزاء احلــسن مــن رب ، ويــسارع إىل فعــل اخلــري، ويصاملعــا
%  &  '   ) M  :الربيات، يقول اهللا تعاىل   $   #  "   !L )١( .

M  ed  c  :ويقــــول اهللا تعــــاىل   b   a   `  _  ^   ]  \   [  Z   Y

   k  j  i  h  g    fL )٢(. 
، املبادرة باغتنام األوقات قبـل أن ال يقـدروا عليهـا غريهم العلامء وعىل جيب لذا 

 .إما بمرض أو موت وبينها، وحيال بينهم 
 الوقـت ما يغتنم به ضل أفوإن خزائن أعامهلم، يْ يعرفوا قدر األوقات التي هوأن

 . العلم ومدارسة، فعل الطاعة
- اهللا عليـه وسـلم صىل - اهللا رسول قال: قال- اهللا عنهام ريض - عباس ابن عن
 قبل سقمك، وصحتك قبل هرمك، شبابك:  قبل مخسً مخسااغتنم« : وهو يعظهلرجل

 .)٣(» قبل موتكوحياتك قبل شغلك، وفراغك قبل فقرك، وغناءك
 . إضاعته ن إىل اغتنام الوقت، والتحذير م- اهللا عليه وسلم صىل -ي  النبفأرشد
 :ابـن آدم:  نتـواعظ يف أول اإلسـالمكنـا: (- اهللا تعاىل رمحه - بن قيس غنيم يقول

ــشغلك، ويف شــبابك لكــربك، ويف اعمــل ــاك صــحتك يف فراغــك ل  ملرضــك، ويف دني
 .)٤ ()آلخرتك، ويف حياتك ملوتك

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٩:  سورة الرعد، آية) ١(
  .٩٧:  سورة النحل، آية) ٢(
 .٣٤١/ ٤ رشط الشيخني ومل خيرجاه،  عىل الصحيحني، احلاكم، وقال حديث صحيح عىلاملستدرك ) ٣(
ــرص ) ٤( ــل، ق ــو األم ــقأب ــدنيا، حتقي ــن أيب ال ــد اهللا ب ــر عب ــف، ص:  بك ــضان يوس ــد خــري رم ، ٢، ط٨٩: حمم

= 

١١١ 

 



 

 

 ١١٢ 

 :ً، قائال- اهللا تعاىل رمحه -احلنبيل  ابن هبرية الوزير وأنشد
 .)١( أنفس ما عنيت بحفظه        وأراه أسهل ما عليك يضيعوالوقت

ً  كالما مجيال بأن اإلنـسان ال يفـرح بزيـادة- اهللا تعاىلرمحه - اإلمام الغزايل ويذكر ً  
:  يقـولحيـث يف قـربه، ه رفيقـاألهنام؛ أو عمل صـالحعه  بالتزود فيهام بعلم ينفإالأيامه 

 وبه وصولك إىل نعيم األبد يف ، وعليه جتارتك،وعمرك رأس مالك، وأوقاتك عمرك(
فإذا فات فال ،  إذ ال بدل له؛ا ال قيمة هلةفكل نفس من أنفاسك جوهر، جوار اهللا تعاىل

 .عود له
ورين الذين يفرحون يف كل يوم بزيادة أمواهلم مع نقـصان  تكن كاحلمقى املغرفال

 تفـرح إال بزيـادة علـم أو عمـل  وال ؟ خري يف مـال يزيـد وعمـر يـنقص  فأي.أعامرهم 
 عنـك أهلـك ومالـك وولـدك خلف حيث يت، فإهنام رفيقاك يصحبانك يف القرب،صالح

 .)٢()ؤكوأصدقا

بـذل العلـم، والـدعوة إىل اهللا  حلث العلامء عىل اإلخـالص يف مواعظ : الثاينالنوع
ُ يكون القرآن العظيم نرباسا هيتـدى بـهوأنتعاىل  والـصرب يف دعـوهتم، والتحـذير مـن ، ً

 :ًعدم القيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، خوفا من العقوبات اإلهلية
 : الوصية باإلخالص يف بذل العلم. ١

ً ال يريدون بعلمهم رياء  فهملعلامء، من أعظم الصفات التي جتب عىل ااإلخالص
 .ً، وال ثناء من الناس، بل يريدون وجه اهللا تعاىل ًوال سمعة

 ــــــــــــــــــــــــــ
 .، لبنان بريوت ابن حزم، دارم، ١٩٩٧/ـه١٤١٧ =
 عمـر وشـعيب األرنـؤوط : حتقيـق الرشعية واملنح املرعيـة، أيب عبـد اهللا حممـد بـن مفلـح املقـديس، اآلداب ) ١(

 .م،  مؤسسة الرسالة، بريوت ١٩٩٦/ـه١٤١٧، ٢، ط٢/٢٣٧، القيام
ــق) ٢( ــزايل، حتقي ــد الغ ــن حمم ــد ب ــد حمم ــو حام ــة، أب ــة اهلداي ــزب، صحم:  بداي ــنهم ع ــد زي ، ١، ط٤٢-٤١:م

 .م، مكتبة مدبويل، القاهرة ١٩٩٣/ـه١٤١٣



 

 

 ١١٣ 

Mh : اهللا تعاىلقال   g   f  e   d   c  b  a    `L  )١(. 

 أي):  وجهــه أســلم ( قولــه: - اهللا تعــاىل رمحــه - شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة قــال
يف عملـه فيكـون اهللا هـو معبـوده بالعمـل ):  حمـسن وهـو( أخلص قـصده وعملـه هللا، 

اللهم اجعل عميل كله : ( يقول - اهللا عنه ريض - وهلذا كان عمر بن اخلطاب ؛الصالح
 .)٢ ()ًألحد فيه شيئا،  وال جتعل ًلصا خالوجهك، واجعله ًصاحلا

 مل يكن وإن يؤكد عىل أن ملقي العلم  ال بد له من نية خالصة لوجه اهللا تعاىل، ومما
:  قـال- اهللا عنـهريض - أيب أمامة الباهيلعن جاء ما فإنه ال يقبل منه وال ينفعه، لككذ

 غـزا يلـتمس األجـر ًأرأيـت رجـال : فقال- اهللا عليه وسلم صىل -جاء رجل إىل النبي 
 ثـالث فأعادهـا، »ال يشء لـه«:  اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلمرسـول: ، فقـالوالذكر ما له

 اهللا ال يقبل إن«:  قالثم، »ال يشء له«: رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: مرات يقول له
 . )٣(»، وابتغى به وجههًمن العمل إال ما كان له خالصا

ــاإلخالص يف - اهللا تعــاىل رمحهــم - كــان الــسلف وقــد ً يــويص بعــضهم بعــضا ب
ً  كثـريا مـا يـويص أصــحابه - اهللا تعـاىلرمحـه -العمـل، فقـد كـان الفـضيل بـن عيـاض 

 .)٤(- اهللا عليه وسلمصىل- تكون موافقة لسنة النبي وأن أعامهلم، يفباإلخالص 

 أو حب شـهرة أو غـري ذلـك مـن حظـوظ تصدريعرتهيا من حب  يعرتهيا ما والنية
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٥:  سورة النساء، آية) ١(
ــاب ) ٢( ــن تيميــة، محــد الــصفدية، ألكت  ط، ٢٦٣-٢/٢٦٢حممــد رشــاد ســامل، : حتقيــق بــن عبــد احللــيم ب

 .م، دار الفضيلة، الرياض ٢٠٠٠/ـه١٤٢١
) ٤٣٤٨( احلـديث ، رقـم٣/١٨ غزا يلتمس األجر والذكر، من  اجلهاد، بابكتاب، الكربى النسائي سنن ) ٣(

  ) .٣١٤٠( قال األلباين حسن صحيح، انظر صحيح النسائي رقم احلديث . 
عبـد الـرمحن عبـد العزيـز :يـق الكالم وأهله، أبو إسامعيل عبد اهللا بن حممد األنصاري اهلـروي، حتقذم انظر ) ٤(

  .نبويةاملدينة ال، العلوم واحلكم مكتبةم، ١٩٩٨/ـه١٤١٨، ١، ط٣/١٢٨الشبل، 

 



 

 

 ١١٤ 

الدنيا، لكن املسلم الصادق هو الذي جياهـد نفـسه حتـى يقودهـا إىل مـا حيبـه اهللا تعـاىل 
My  :ويرضاه، كام قال اهللا تعاىل   x  w  v   ut  s  r   q    pL )١(. 

 ؛لـذا وتتحولتتغري ألهنا  فيه إىل جماهدة، س، فتحتاجة يشق عىل النف النيفتصحيح
 .)٢( ذلك أذا أخلص نيتهله ييرس اهللا تعاىل ولكن ردها، وإىل توجيهها، إىل سلم  املحيتاج

 عىل عمرو بن الـنعامن بـن ً نازالكنت: (قال - اهللا تعاىل رمحه - بن قرة معاوية عن
 رجــل بـألفي درهــم مــن قبــل جــاءه. حـرض رمــضان  فلــام، - اهللا تعــاىل رمحــه -مقـرن 

 لن ندع إنا:  األمري يقرئك السالم ويقولإن: فقال - اهللا عنه ريض -مصعب بن الزبري 
: فقال هبذين عىل نفقة شهرك هذا، فاستعن؛ إال وقد وصل إليه منا معروفً رشيفاًقارئا
 ورده نريـد بـه الـدنيا، نواهللا مـا قرأنـا القـرآ:  لـهوقـل عىل األمـري الـسالم، اقرأ، عمرو
 .)٣()عليه

ُالوصية بالدعوة إىل اهللا تعاىل، وأن جيعل القرآن العظيم نرباسا هيتدى به. ٢ ً: 
َّإن الـدعوة إىل اهللا شـأهنا : ( - اهللا تعـاىل رمحـه - العالمة عبد العزيز بـن بـاز يقول

بـصفة  وعـىل العلـامء ًعظيم، وهي من أهم الفروض والواجبات عىل املـسلمني عمومـا
 علـيهم -، وهـم األئمـة فيهـا - الصالة والـسالم عليهم -خاصة، وهي منهج الرسل 

 إىل اهللا طريــق الرســل وطريــق أتبــاعهم إىل يــوم القيامــة، فالــدعوة -الــصالة والــسالم 
 معلومة، فاألمة كلها من أوهلا إىل آخرهـا بحاجـة شـديدة، الرضورة بل،   إليهاواحلاجة

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٦٩:  سورة العنكبوت، آية) ١(
 اخلطيـب وآداب الـسامع، راوي ألخـالق الـاجلامع لكالم سفيان الثوري رمحه اهللا تعاىل حول ذلك يف انظر ) ٢(

  .١/٣١٧البغدادي، 
كـامل يوسـف : ، حتقيقالكويف بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة ، أبو املصنف يف األحاديث واآلثارالكتاب ) ٣(

 .، مكتبة الرشد، الرياض ـه١٤٠٩، ١ط، ٦/١٢٥، احلوت



 

 

 ١١٥ 

 التفقــه فيــه يف اهللا، والتبــصري يف ديــن اهللا، والرتغيــب  إىل الــدعوة إىلرةبــل يف رضو
واالستقامة عليه، والتحذير مما يضاده أو يـضاد كاملـه الواجـب أو يـنقص ثـواب أهلـه 

 . ويضعف إيامهنم 

 عىل أهل العلم بـرشيعة اهللا أيـنام كـانوا أن يقومـوا بمهمـة الـدعوة؛ ألن فالواجب
األرض ومغارهبـا، ونحـن يف غربـة مـن الناس يف أشـد الـرضورة إىل ذلـك يف مـشارق 

اإلســالم وقلــة مــن علــامء احلــق، وكثــرة مــن أهــل اجلهــل والباطــل والــرش والفــساد، 
فالواجب عىل أهل العلم باهللا وبدينه أن يشمروا عن سـاعد اجلـد، وأن يـستقيموا عـىل 

  من املثوبة وخيشون مغبة التأخر عن ذلكالدعوة وأن يصربوا عليها يرجون ما عند اهللا
والتكاسل عنه، واهللا سبحانه وتعاىل أوجب عىل العلامء أن يبينوا، وأوجب عىل العامـة 
 :أن يقبلوا احلق وأن يـستفيدوا مـن العلـامء وأن يقبلـوا النـصيحة، يقـول اهللا عـز وجـل

MX  W     V    U  T  S   R   Q   P  O  N   M  LL )الناس فأحسن  )١ 
 من دعا إىل اهللا وأرشد إليه وعلم العباد دينهم وفقههم فيه وصرب عىل ذلك وعمل ًقوال

بدعوته ومل خيالف قوله فعله وال فعله قوله، هؤالء هم أحسن الناس قوال وهم أصلح 
 .)٢ ()قالناس وأنفع الناس للناس وهم الرسل الكرام واألنبياء وأتباعهم من علامء احل

نا،  هرم أوصيا:  لهقالوا، املوت - اهللا تعاىل رمحه - بن حيان العبدي رم نزل هبَّوملا
 ؟ تويص بم:قالواأوصيكم أن تقضوا عني ديني، : قال

|   M  آخر سورة النحل فتال   {   z   y  x   w  vL ،بلغ    حتى  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٣:  سورة فصلت، آية) ١(
 لــسامحته يف جامعــة أم لقــاءwww.binbaz.org.sa .  املوقــع الرســمي للــشيخ ابــن بــاز رمحــه اهللا تعــاىل ) ٢(

  ) . املرشوعهباالدعوة إىل اهللا وأسلو( القرى بمكة املكرمة حتت عنوان 
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 M Ó  Ò  ÑØ  ×  Ö  Õ  Ô L )٢) (١(. 
 : اهللا تعاىلإىل عىل الصرب يف مقام الدعوة احلث.٣

 يف الـدعوة إىل الصرب: ( - اهللا تعاىل حفظه - القحطاين عيل الشيخ سعيد بن يقول
 أعظم الواجبات عىل الدعاة إىل اهللا تعاىل، وهلذا أمر اهللا ومناهللا تعاىل من أهم املهامت، 

¼  ½ ¾   ¿  M ، - اهللا عليه وسلم صىل -مام الدعاة وقدوهتم رسول اهللا تعاىل به إ
Å  Ä   Ã     Â  Á  ÀL )٣(. 

 : عدة أمور، منهايف تعاىل  أمهية الصرب يف الدعوة إىل اهللاوتربز
بد منـه، فلـو سـلم أحـد مـن األذى لـسلم  للدعاة إىل اهللا تعاىل الإلبتالءإن ا ً:أوال
ُ أوذوا فصربوا، وجاهدوا حتـى نـرصهم اهللا فقد - الصالة والسالم عليهم -رسل اهللا 

M  ½            ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ      ´  ³ تعاىل عىل أعداء الدعوة إىل اهللا تعاىل، 

Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â   ÁÀ  ¿  ¾L )٤(. 
 الصرب يف الدعوة إىل اهللا تعاىل بمثابة الرأس من اجلسد، فال دعوة ملن ال صرب :ًثانيا

 .لـه كام أنه ال جسد ملن ال رأس لـه 
 بمنزلـة إليامن الصرب من اَّإن أال: ( - اهللا عنه رىض - طالب يب بن أعيل قال وهلذا

 ملن إيامن ال إنهأال :  رفع صوته فقالثم قطع الرأس بار اجلسم، فإذا، الرأس من اجلسد
 . من باب أوىل  إىل اهللا تعاىلعوة يف الدفالصرب كان ذلك يف اإليامن فإذا. )٥()ال صرب له

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٢٨، ١٢٧، ١٢٦، ١٢٥:  سورة النحل، اآليات) ١(
   .٧/٢١٣ ابن أيب شيبة، مصنف ) ٢(
  .٣٥:  سورة األحقاف، آية) ٣(
  .٣٤:  سورة األنعام، آية) ٤(
زكريا عيل يوسـف، : حتقيق بن أيب بكر أيوب الزرعي، حممد عبد اهللا أبو الصابرين وذخرية الشاكرين، عدة ) ٥(

= 

١١٦ 



 

 

 ١١٧ 

 الدعوة إىل اهللا تعاىل سبيلها طويل حتف به املتاعـب واآلالم؛ ألن الـدعاة إىل :ًثالثا
،  اهللا تعـاىليرضـاها التـي ال شهواهتم من الناس أن يرتكوا أهواءهم ويطلبون تعاىلاهللا 

 اهللا تعاىل، ويقفوا عنـد حـدوده، ويعملـوا بـرشائعه التـي رشع، فيتخـذ ألوامر وينقادوا
 ال جيـد وةًأعداء الدعوة من هذه الـدعوة عـدوا حياربونـه بكـل سـالح، وأمـام هـذه القـ

ًالدعاة مفرا من االعتصام باليقني والصرب؛ ألن الصرب سيف ال ينبـو، ومطيـة ال تكبـو،  ّ
 .)١ ()ونور ال خيبو

 رجل من إخوان كتب:( تكريت قالقايض - اهللا تعاىل رمحه - أمحد بن مروان عن
 : أمحد بن حنبل إليه أيام املحنةأيب عبد اهللا

ُطوبُ اخلهذي َزعتَ جفإذا         ُ ستنتهي يا أمحدُ ْ ِطوبُ من اخلِ ْمنَ فُ   هلاَ
ُالصرب           ْ ْ ما ترى فاصربُقطعَ يَّ ِنْجيلَا أن تـــ هبىـــفعس هلا           ِ  اـــــ ولعلهَ
 :- اهللا تعاىل رمحه - أمحد فأجابه

ِصربتني َ ْ َّ ِوعظتنيَ وَ ْ َ َ َأنَ فَ ِفستنْجيلا               ـــ هلاـــَ َ َ َ ُقولَ بل ال أَ َّعلهَ لُ  اـــَ
ُّوحيلها ُ ُملكَ كان يْنَ مَ ِ َقدهاَ عْ َ ًثقة              ْ َ ُملكَ إذ كان يِِه بِ ِ َلهاَ حْ َّ( ) ٢(. 

ــالتحــذير .٤ ــام ب ً بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر، خوفــا مــن األمر مــن عــدم القي
 :العقوبات اإلهلية

 بـسببه نالـت ،سالم من شعائر اإلةٌ باملعروف والنهي عن املنكر شعرية عظيمألمر
  . وبه متيزت عن سائر األمم ،َّ خرييتهااألمةهذه 

 ــــــــــــــــــــــــــ
 .ب العلمية، بريوت ، دار الكت١/٧٧ =
، ١٨٢-١٧٨:  مقومات الداعية الناجح يف ضوء الكتاب والسنة، سعيد بن عيل بـن وهـف القحطـاين، ص) ١(

 .م، مؤسسة اجلرييس للتوزيع واإلعالن، الرياض ٢٠٠٨/ـه١٤٢٩، ٢ط
  .٢/٥٩ مفلح املقديس، ابن املرعية، نح الرشعية واملاآلداب ) ٢(

 



 

 

 ١١٨ 

.  /  M   7  6  5      4  3  2  1  0 : اهللا تعاىلقال

  9  8L )١(. 
ددت ظهــر  شــعروف أمــرت بــاملإذا: ( - اهللا تعــاىل رمحــه - الثــوري ســفيان قــال

 .)٢ ( ) عن املنكر أرغمت أنف املنافقيتاملؤمن، وإذا هن
 يرتتب عليـه نه أل؛ باملعروف والنهي عن املنكراألمر تعاىل من ترك هللا حذرنا اوقد

قال اهللا : منها جاء هذا التحذير يف آيات كثرية، وقدالبالد والعباد،  عىلكثري من املفاسد 
<  ?  @  M  G  F  ED  C   B  A : تعاىل   =  <   ;      :   9

  U   T   S   RQ  P  O  N M L       J   I  H
  e  d   c  b  a  `  _  ^]  \  [   Z  Y  XV

 k  j  i   h  g  fL )٣(. 
حتذير لعلامء اإلسالم، من تـرك األمـر بـاملعروف والنهـي عـن :  اآليات السابقةيف

ًا مهام من واجبات الدين، وعرض نفسه للعذاب املنكر، فمن ترك ذلك، فقد ترك واجب ً
  .األليم، واخلطر العظيم، واستحق اللعنة 

 ال ختــافون أن فكيف؛ يـا علامؤنـا قـد وقعـتم يف مثـل مـا وقعـوا فيـه أو أشـدوأنـتم
 .)٤(يصيبكم مثل ما أصاهبم

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١١٠:  سورة آل عمران، آية) ١(
 أمحــد بــن حممــد بــن هــارون بــن يزيــد اخلــالل البغــدادي، بكــر ، أليب بــاملعروف والنهــي عــن املنكــراألمــر ) ٢(

 املكتـب  - عامر داره، ١٤١٠، ط ٧٨: ص، مشهور حسن حممود سليامن، وهشام بن إسامعيل السقا:حتقيق
 . بريوت - ، عامناإلسالمي

  .٨٠، ٧٩، ٧٨:  سورة املائدة، اآليات) ٣(
 حممـد: عبـد الـسالم خـرض الـشقريي، حتقيـقحممـد والـصلوات، األذكـار واملبتدعات املتعلقة بالسنن ظر ان) ٤(

 . الفكر دار، ٣٩٩: خليل هراس، ص



 

 

 ١١٩ 

 خطبة له أن سبب هالك من قبلهم هو يف - اهللا عنه ريض - عيل بن أيب طالب َّبني
 من أن حيل هبم، ما إياهمًهم للمعايص، وترك العلامء والعباد اإلنكار عليهم، حمذرا فعل

واعلموا أن األمر باملعروف والنهي عـن : ًقائال هلمحل بمن قبلهم من العقوبة اإلهلية، 
ًاملنكر ال يقطع رزقا، وال يقرب أجال ً)١(. 

روف والنهي عن املنكر، ً زال العلامء حيث بعضهم بعضا عىل القيام باألمر باملعوما
 .حمذرين من عدم القيام به 

 هـو ً عـامل عاملـاقـيل: ( - اهللا تعـاىل رمحـه - بني خمزوم موىل بن الورد وهيبيقول 
ما يظـن بـك أنـك مل : يرمحك اهللا، ما الذي أخفي من عميل ؟ قال: فوقه يف العلم، فقال

: قـالذي أعلن مـن عمـيل ؟ ، فام الهللايرمحك ا: تعمل حسنة قط إال أداء الفرائض، قال
 . فإنه دين اهللا الذي بعث اهللا به أنبياءه إىل عباده ؛األمر باملعروف والنهي عن املنكر

M  d  c  b : - اهللا عليه وسلم صىل - اجتمع الفقهاء عىل قول نبي اهللا وقد
    f     eL )٣() والنهي عن املنكر أينام كانروفملعاألمر با:  بركته تلك ؟ قالما ، )٢(.. 

إنـك بـدوت، فلـو : - اهللا تعـاىل رمحهـام - إىل العمري الزاهد أنس مالك بن كتب
  .- اهللا عليه وسلم صىل -كنت عند مسجد رسول اهللا 

 . اهللا مل يرك متغري الوجه فيه ساعة قط إنإين أكره جماورة مثلك،  : إليهفكتب
 عــىل ســبيل املبالغــة يف هــذا:(  عــىل ذلــكًمعلقــا -تعــاىل  اهللا رمحــه - الــذهبي قــال

ِقولّالوعظ، وإال فاملك من أ َ .)٤ ()ً العلـامء بـاحلق، ومـن أشـدهم تغـريا يف رؤيـة املنكـر ْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١١٦٧-٤/١١٦٦انظر تفسري القرآن، ابن أيب حاتم الرازي،  ) ١(
  .٣١: سورة مريم، آية) ٢(
صـالح بـن :، حتقيـقاهللا بـن حممـد بـن عبيـد بـن أيب الـدنيا األمر باملعروف والنهي عن املنكر، أبو بكـر عبـد ) ٣(

  .، الرياض الغرباءاألثريةمكتبةم، ١٩٩٧/ه١٤١٨، ١، ط٥٦:، صعايض الشالحي
  .٣٧٨-٨/٣٧٧، الذهبي عبد اهللا أبو أعالم النبالء، سري ) ٤(

 



 

 

 ١٢٠ 

 


 
ة  الباحث عىل قدر بضاعته املزجاة، أن حييط باألثر الدعوي للموعظة احلسنيسعى

 احلسنة آثار طيبة جينيها الواعظ، واملوعوظ، وسائر أفراد املجتمـع ، للموعظة، فامءللعل
 :وذلك عىل النحو التايل

 ):املتعلق بالواعظ ( األثر الدعوي للموعظة احلسنة للعلامء : ًأوال
 :- وسلم اهللا عليه صىل -االمتثال ألمر اهللا تعاىل ورسوله . ١
علقة بالدعاة أهنم امتثلوا التوجيه الربـاين، حيـث يقـول  أهم اآلثار الدعوية املتمن
|{  ~  �  ¡  ¢£  ¤  ¥   M : اهللا تعاىل   {   z   y  x   w  v

   °   ̄  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §   ¦L )١(. 
M  W :  تعـــــاىل اهللاويقـــــول       V    U  T  S   R   Q   P  O  N   M  L

XL )٢(.     
 اهللا يف أجاب املؤمن، هو: (  عن هذه اآلية- رمحه اهللا تعاىل - البرصي احلسن قال

 يف إجابتـه، فهـذا ً صـاحلاوعمـل، ودعا الناس إىل ما أجاب اهللا فيـه مـن دعوتـهه، دعوت
  .)٣ () ويل اهللاهذاحبيب اهللا، 

 جـل - أمـره ربـه الـذي، - اهللا عليه وسلم صىل - أنه امتثال لتوجيهات النبي كام
M     l  : بقوله–وعال    k   j    p   o  n    m L )يف احلديث جاءوكام  .)٤ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٢٥:  سورة النحل، آية) ١(
  .٣٣:  سورة فصلت، آية) ٢(
  .١/١٥٣ور والية العلم واإلرادة، ابن القيم الزرعي،  دار السعادة ومنشمفتاح ) ٣(
  .٦٣:  سورة النساء، آية) ٤(



 

 

 ١٢١ 

ٍ عبد اهللاِّ بن عمرو بن العاصعن  - اهللا عليه وسلم صىل -َّ أن النبي - ام اهللا عنهريض-ْ
ُبلغوا«: قال َ عني ولو آية وحدثوا عن بني إرسائيل وال حرج ومـن كـذِّ ْ َ َ َْ َ َْ َِ ِِ ُ ًِّ ًب عـيل متعمـدا ِّ ِّ َُ ََّ َ

ّفليتبوأ مقعده من النا َ َُ َ َّ َْ ْ َ  .)١(»رْ

 يـستطيعه كـل بـامظة أو بغريها  خالل املوعمن اىل اهللا تعإىل ذلك أمر بالدعوة ففي
 .واحدة ية آ، وهي تنص عىل أدنى البالغية اآل؛ألنفرد من أفراد املسلمني

 املوعظـة ويقـوم بأدائهـا، وكـان يبـارش - اهللا عليـه وسـلم صـىل - كـان النبـي وقد
  .)٢( السآمة عليهمافة خمهبا - اهللا عنهم ريض -يتخول أصحابه 

لقـرآن العظـيم والـسنة النبويـة املطهـرة، ينبغـي عـىل َّأن مـا جـاء يف ا:  مما سـبقتبني
 يعتمـد عـىل الكتـاب نه أل؛ يف دعوته للناس لثبوت نجاحهدمهالداعية أن يعلمه ليستخ

وتشويق املدعو ، يفيد تنوعها يف ترغيب،  وألنه يتضمن أساليب عديدة متنوعة؛والسنة
وبالتـايل االسـتجابة لـداعي ً التـأثري واردا، كـانألن يسمع أكثر، وكلام سمع أكثر كلـام، 

  . - وتعاىل سبحانه -احلق 
- اهللا عليـه وسـلم صـىل -ورسـوله ،  للداعية الذي يمتثل ألمر اهللا تعـاىلويتحقق

 : وفوائد عديدة، منهاثمرات
M      m  : تعـاىل والنجاح، قال اهللالفالح/ أ   l    k  j  i    h  g  f

 t   s  r  qp  o   nL )٣(.     
 به من إقامة دينهم، بأن يتصدى يتمكنون السبب األقوى الذي جيعل املسلمني َّإن

منهم طائفة حيصل فيها الكفايـة يـدعون إىل اخلـري، ويـأمرون بـاملعروف، وينهـون عـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .٣٢٧٤(، رقم احلديث ١٢٧٥ / ٣ رواه البخاري، كتاب األنبياء، باب ما ذكر عن بني ارسائيل، ) ١(
 . خترجيه صانظر ) ٢(
  .١٠٤:  سورة آل عمرا ن، آية) ٣(

 



 

 

 ١٢٢ 

 .ب املنكر، فيدركون كل مطلوب، وينجون من كل مرهو
أهل العلم والتعليم، واملتصدون للخطابة، ووعظ الناس :  يف هذه الطائفةويدخل

ًعموما وخصوصا  ً. 
 من دعا الناس إىل خري عىل وجه العموم، أو عىل وجه اخلصوص، فإنه داخل فكل

 .)١(يف هذه اآلية الكريمة

   : ومغفرة الـذنوب، وحـصول الفـوز العظـيم، قـال اهللا تعـاىلعامل األصالح/ ب
M   ̈ §  ¦  ¥¤    £  ¢  ¡  �   ~ |  {  z  y   x   w   v  u

 ®  ¬   «  ª   ©L )٢(. 
 ني ويــصل إىل غايتــه، فعليــه هبــاتوتــه يف دعىل أراد الداعيــة أن يوفقــه اهللا تعــافــإذا

 بالدعوة إىل اهللا تعاىل، سواء ،) القول الصواب وهو( ، التقوى والقول السديدفتنيالص
 . باملعروف والنهي عن املنكر، أو غري ذلك مرأو بتعليم العلم، أو باأل

مجلة من النتائج، عربت عنها اآليـة ) القول السديد( رتبت اآلية الكريمة عىل وقد
، فـالقول )م أعاملكـم ويغفـر لكـم ذنـوبكم  لكـيـصلح: (التالية هلـا، وهـي قولـه تعـاىل

َالــسديد يقــود إىل العمــل الــصالح، واهللا ســبحانه يرعــى املــسددين، ويقــود خطــاهم،  َّ
واهللا يغفــر لــذوي الكلمــة الطيبــة . ويــصلح هلــم أعامهلــم؛ جــزاء التــصويب والتــسديد

وال . والعمــل الــصالح؛ ويكفــر عــن الــسيئة التــي ال ينجــو منهــا اآلدميــون اخلطــاؤون
  .  - الرامحني أرحم - منها إال املغفرة والتكفري، بفضل رمحة نقذهمي

 هذه اآلية الكريمة، نستطيع أن ندرك أمهية الكلمـة ا ضوء النتائج التي قررهتوعىل
 عاملًاحلسنة، والقول السديد يف حياة األفراد واألمم معا؛ فكم من كلمة صوبت مسرية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٤٠:ص، السعدي، نتفسري كالم املنا الكريم الرمحن يف تيسري انظر ) ١(
  .   ٧١، ٧٠:  األحزاب، اآليتانسورة) ٢(



 

 

 ١٢٣ 

ًنعت سالما وأمنا ألفراد املجتمع من كلمة صكم، و!كان يسلك طريق الضالل ً.! 
 صـىل - رسـول اهللا أن - اهللا عنـه ريض - أيب هريـرة عـن األجر العظيم، ينال/ ج

 لـه مـن األجـر مثـل أجـور مـن تبعـه، ال نمن دعا إىل هدى كـا«:  قال-اهللا عليه وسلم 
، ومن دعا إىل ضاللة كان عليـه مـن اإلثـم مثـل آثـام مـن ً أجورهم شيئامن ذلكينقص 

 .)١(»ً ال ينقص ذلك من آثامهم شيئاعهتب
 اهلـدى خـصلة مـن  استحق الداعي إىل اهلدى ذلك األجـر لكـون الـدعاء إىلوإنام

 .)٢( األجرأي لك ذصُ ينقال - الصالة والسالم عليهم -خصال األنبياء 
 ل املتسبب إىل اهلدى بدعوته لـه مـن األجـر مثـأن - اهللا عليه وسلم صىل - فأخرب

 ؛ من الوزر مثل وزر من ضل بـهعليهأجر من اهتدى به، وكذلك املتسبب إىل الضاللة 
ألن األول بذل وسعه وقدرته يف هداية الناس، والثاين بذل قدرته يف ضـاللتهم، فنـزل 

 .)٣( التامكل واحد منهام منزلة الفاعل
 ريب أن للموعظة احلسنة أمهية كربى يف جمال الدعوة إىل اهللا تعاىل، ألهنا كلامت ال

 اخلـري والنفـع هلـم، فيجلـب إىل قلـوب املوعـوظني، لتـصل؛طيبة خترج من فـم الواعظ
 . عنهم والرضويدفع الرش، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
، رقـم ٤/٢٠٦٠ دعا إىل هـدى أو ضـاللة، منرواه مسلم، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة و) ١(

  ) . ٢٦٧٤( احلديث 
 دارم، ١٩٩٥ ط، ٢، ط١٢/٢٣٦، عــون املعبــود رشح ســنن أيب داود، حممــد شــمس احلــق العظــيم آبــادي) ٢(

  . ، بريوتالكتب العلمية
حممـد عبـد العزيـز : بن أمحد بن سـامل الـسفاريني احلنـبيل، حتقيـقآلداب، حممد منظومة اح األلباب رشغذاء ) ٣(

  .لبنان، بريوت الكتب العلمية، دارم، ٢٠٠٢/ـه١٤٢٣، ٢، ط١/٣٧اخلالدي، 

 



 

 

 ١٢٤ 

 : للذمةبراءة. ٢
 إىل احلق، هـو املـراد وصوللل،  قيام الداعية بواجبه جتاه العلامء باملوعظة احلسنةَّإن

*  M  : منه، ويكون به براءة لذمته، قـال اهللا تعـاىل   )  ('  &  %  $  #  "  !
5   4  3    2  1  0  /.   -   , +L )١(. 

:  الواعظـونقـال: (  يف تفـسري هـذه اآليـة-اىل اهللا تعرمحه - الشيخ السعدي يقول
ْمعذرة إىل ربكم ( نعظهم وننهاهم  َ َ َُ ِّ َْ ِ ً  .لنعذر فيهم: أي) ِ

ْولعلهم(  ُ َ ََّ َ يتقون َ ُ َّ يرتكون ما هم فيه مـن املعـصية، فـال نيـأس مـن هـدايتهم، : أي) َ
 .فربام نجع فيهم الوعظ، وأثر فيهم اللوم

 معذرة، وإقامـة حجـة عـىل املـأمور ليكون؛نكر املقصود األعظم من إنكار املوهذا
 .)٢ ()املنهي، ولعل اهللاّ أن هيديه، فيعمل بمقتىض ذلك األمر، والنهي 

M  YX  :  اهللا تعاىلويقول   W   V  U   T  S    R  Q  P   O   N

]  \  [  ZL )٣(. 
 ليصل هبـم إىل طريـق احلـق، ؛ تعاىل بموعظته إىل العلامءاهللايتجه الداعية إىل  حينام
 علـيهم، ويعـذر الـدعاة، وتـربأ ذمـتهم بـذلك، وهـذا هـو املـنهج قامـت قد ةفإن احلج

 دعـوهتم يف - الـصالة والـسالم علـيهم - والرسـلالدعوي الذي سار عليـه األنبيـاء، 
 .لقومهم 
 عليـه، والداللـة، وتوضـيحه بيـان احلـق، متـهمه يغيب عـن ذهـن الداعيـة أن وال
 رفـضها، فـاألمر بيـد اهللا أو من قبول املوعوظني ملوعظتـه، ينتج ما وأما إليه، واإلرشاد

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٦٤:  سورة األعراف، آية) ١(
  .   ٣٣٧:ص، السعدي، نرمحن يف تفسري كالم املنا الكريم التيسري ) ٢(
  .١٦٥:  النساء، آيةسورة ) ٣(



 

 

 ١٢٥ 

MR: تعاىل، قال اهللا تعاىل   Q  P   O  N    M  L   KL )١(. 
ــا رســوله حممــديقــول ــه وســلم اهللاصــىل- ًاً اهللا تعــاىل خماطب لــيس عليــك  ( - علي

 .، أي ال جيب عليك أن هتدي الناس، ال يمكنك ذلك )هداهم
، ويوفـق مـن يـشاء، - وجـل عـز -هـو الـذي هيـدي ) ولكن اهللا هيدي من يشاء (

 ألن اهللا ؛ُوكلام جاءتك آية فيها تعليق احلكم باملشيئة، فاعلم أن ذلك مبني عىل احلكمة
ًسفها، بل هو تعاىل ال يشاء اليشء  َ  .)٢( يشاء إال ما هو غاية احلكمةال - وجل عز -َ

ــــــــال ــــــــاىلوق M  k :  اهللا تع   j  ih   g   f  e       d  c  b  a   `   _
lL )٤( يستحق الغوايةممن هو أعلم بمن يستحق اهلداية، أي  .)٣(. 

 يقيمـون احلجـة هللا تعـاىل إنـام بواجب الـدعوة إىل اهللا تعـاىل، نحني يقومو فالدعاة
 قـدر تهم ذلـك يرجـون هـداي، وبعـد أنفـسهم مـن اهللا تعـاىلاملوعوظني، ويعذرونعىل 

 .املستطاع 
 مـن يؤتيـه هداية املوعوظني بقبول ذلك، فهو تفضل من اهللا تعاىل عىل العبد، وأما

  . - وتعاىل تبارك - هو ا يعلمهحلكمة شاء منعه منها، يشاء، إن شاء أنعم به عليه، وإن
 ):املتعلق باملوعوظ ( األثر الدعوي للموعظة احلسنة للعلامء : ًثانيا
 : املوعوظ، واستقامة حالهاستجابة. ١

فهو جمبـول ،  اآلخرةويف بطبعه يسعى إىل حتصيل سعادته يف احلياة الدنيا، اإلنسان
 .والبعد عنه ،  الرشعىل حب حتصيل اخلري، وكراهية

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٧٢: سورة البقرة، آية) ١(
 .ه، مدار الوطن للنرش، الرياض ١٤٢٥ ط، ٢/٣٠٠ من القرآن الكريم، حممد بن صالح العثيمني، أحكام ) ٢(
  .٥٦:  القصص، آيةسورة ) ٣(
 .٣/٣٩٥كثري الدمشقي،  بن، االعظيم القرآن تفسري ) ٤(

 



 

 

 ١٢٦ 

 تـسبب هبا حسن تعامله مع املـدعوين، فهـي يظهر، احلسنة املوعظة الداعية بفقيام
 بـالوعظ املـدعوين يربزهـا الداعيـة عنـداأللفة بني القلوب، فكـم مـن جوانـب حـسنة 

 ! .، وكم من معروف يشيعه الداعية باملوعظة احلسنة !احلسن
ــفباملوعظــة ــامء، هبــا تقــوم م ــصلح أحــواهلمصاحله احلــسنة للعل ــستقيم م، وت ، وت

 .مأموره
 الداعية إىل اهللا تعاىل إذا ما رغب يف استجابة املدعوين أن يسلك معهم طرق وعىل

الدعوة الناجحـة املـؤثرة، ومـن ذلـك اسـتخدام أسـلوب املوعظـة احلـسنة، وأن تكـون 
،  فيهــا مــن مراعــاة شــعورهمملــاموعظتــه يف الــرس، فهــي أقــرب إىل إجابــة املــدعوين، 

 .واللطف هبم 
واالعتــداد ،  تكــون بــالتعريض دون التــرصيح، فــالنفوس جمبولــة عــىل الكــربوأن

ً ذلـك إهانـة هلـا وحتقـريا، تـرببالذات، فهي الحتب أن يواجهها أحـد بخطئهـا، ألهنـا تع
ًفتلجأ إىل العناد، فإن التعريض يف الوعظ يكون أوقع يف النفس، وأكثر إرضـاء، فيقبـل 

 . الوعظ ويعمل به 
 دقـائق صـناعة التعلـيم أن مـن: - اهللا تعـاىل رمحـه - وقد جعل اإلمام الغزايل هذا

 الرمحـة وبطريقيزجر املتعلم عن سوء األخالق بطريق التعريض ما أمكن وال يرصح، 
 اجلـرأة عـىل اهلجـوم ويـورث، بـةفـإن التـرصيح هيتـك حجـاب اهلي، ال بطريق التـوبيخ

 .)١(باخلالف، وهييج احلرص عىل اإلرصار

إللقـاء موعظتـه، حتـى ،  يتخـري الوقـت املناسـبأن عىل الداعية احلكـيم، وينبغي
ــر الك ــه األث ــت املناســب، بــرييكــون ملوعظت ــار الوق ــوليكــون، فــإن اختي ،  أدعــى للقب

 .واالستجابة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٥٧حياء علوم الدين، أبو حامد الغزايل، إ ) ١(



 

 

 ١٢٧ 

 حيملهــم عـىل االســتامع، ، ومجيـل، حتـى لــنيبأسـلوب يعـرض موعظتــه وكـذلك
 . واالستجابة
 وا لـداعي اهللا تعـاىل، وأال يعرضـوا أن يـستجيبيندعو عىل املجيب هذا  كله، وبعد
 : ، فإن حصل هلم ذلك، نالوا ثمرات االستجابةواخلريعن احلق، 

̄   M   : اهللا تعـاىلقال :واآلخرةاحلياة الطيبة يف الدنيا، / أ  ®    ¬  «
       À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸    ¶µ    ´  ³   ²  ±  °

ÁL )١(. 
 هلم احلياة احلقيقـة الطيبـة، وكـانوا أكمـل حصلت اهللا تعاىل، داعي استجابوا لفإن

 إن ماتوا وغريهم أموات وإن هم األحياء، وفهؤالءالناس حياة، واستقامت أحواهلم، 
 . األبدان أحياءكانوا 

 كانت لـه حيـاة هبيميـة مـشرتكة وإنحتصل له هذه االستجابة فال حياة له،  مل فمن
 .)٢(بينه وبني أرذل احليوانات

M  J  I :  اهللا تعـاىلقـال من العـذاب األلـيم ، ية الذنوب والوقامغفرة/ ب
V  U   T  S   R    Q   P     O   N  M   L  KL )٣(. 

 فرحيكي القرآن الكريم موقف أولئك الن:( - رمحه اهللا تعاىل- الشيخ السعديقال
ــأثروا بــه، واســتمعوامــن اجلــن الــذين انــصتوا  ــأمرون أقــوامهم فــإهنم إىل القــرآن وت  ي

 :ويقولون

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٤:  سورة األنفال، آية) ١(
، ٨٨: ص عبد اهللا شمس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بـن سـعد الزرعـي الدمـشقي، أبو، الفوائد انظر ) ٢(

  .، بريوت الكتب العلميةدارم، ١٩٧٣/ـه١٣٩٣، ٢ط
  .٣١: ، آية سورة األحقاف) ٣(

 



 

 

 ١٢٨ 

الذي ال يدعو إال إىل ربه، ال يدعوكم إىل غـرض : أي) يا قومنا أجيبوا داعي اهللا (
 كــل رش م ليثيــبكم، ويزيــل عــنك؛ هــوى، وإنــام يــدعوكم إىل ربكــمال، وأغراضــه مــن

، وإذا )وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم وجيركم من عذاب أليم : ( ومكروه، وهلذا قالوا
أجارهم من العذاب األليم، فام ثم بعد ذلك إال النعيم، فهـذا جـزاء مـن أجـاب داعـي 

 .)١(اهللا

M  Ñ  : اهللا تعاىلقال من النار، والنجاةالفوز باجلنة، و، لرضا اهللا تعاىلطريق/ ج
  ã  â  á  à    ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò

î   í  ìë   ê  é   è  ç   æ   åäL )٢(. 
ذكـر اهللا تعـاىل أحـوال الـسعداء يف :( - اهللا تعـاىل رمحه - فخر الدين الرازي يقول

َللذين(: قوله ِ ْ استجابوا لرهبم احلسنَى َِّ ُ ُ ّ َ ْْ ِ ِ ْ ُ َ أن الـذين أجـابوه إىل مـا دعـاهم إليـه : واملعنى) َ
والتــزام الــرشائع الـواردة عــىل لــسان ،  وبعــث الرسـلوالنبــوة، والعـدلمـن التوحيــد، 
 :اجلنـة، وقـال أهـل املعـاين: - اهللا عـنهام ريض - قال ابن عباس. حلسنىرسوله فلهم ا

 هي املنفعـة العظمـى يف احلـسن، وهـي املنفعـة اخلالـصة عـن شـوائب املـرضة، احلسنى
  .)٣ ()واإلجالل،  املقرونة بالتعظيماالنقطاعالدائمة اخلالية عن 

«  ¼   ½  ¾  ¿  M  Ã  Â  ÁÀ : ، قال اهللا تعاىلاءإجابة الدع/ د

Í  Ì  Ë   Ê  É  È   ÇÆ  Å  ÄL )٤(. 
 أنـه قريـب، سـبحانه أخـرب: ( - اهللا تعـاىل رمحـه - شيخ اإلسالم ابـن تيميـة يقول

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٩٣١:ص، السعدي، ن الكريم الرمحن يف تفسري كالم املناتيسري ) ١(
  .١٨:  سورة الرعد، آية) ٢(
  .٣١-١٩/٣٠ الشافعي، الرازي، )مفاتيح الغيب( الكبري التفسري ) ٣(
  .١٨٦:  سورة البقرة، آية) ٤(



 

 

 ١٢٩ 

 : قـال بعـضهمكام به، وباإليامنثم أمرهم باالستجابة له، ، عي إذا دعاه دعوة الداجييب
  .دعوهتم أجيب إين)  يب وليؤمنوا( إذا دعوهتم )  يلفليستجيبوا(

 : حتصل إجابة الدعوةسببني الوهبذين: قالوا
 .  الطاعة أللوهيته بكامل. ١
 . اإليامن بربوبيته بصحة. ٢

 وأجيـب مقـصوده مـن الـدعاء، حـصله،  لربـه بامتثـال أمـره وهنيـتجاب اسـفمن
 .)١(دعاؤه

 ويـستقيمون اهلدف الرئيس للواعظ هو أن يستجيب املوعوظـون، إن:  ذلكوبعد
 يتحقق لـه ذلـك ولكي؛ تصلح أحواهلملكي ؛ املنكراتويتجنبونعىل طاعة اهللا تعاىل، 

 .ال بد أن تكون موعظته باحلسنى 
اهللا تعاىل، وإىل ما فيـه مـن رشع، وجـب  إىل كتاب ُعواُ عىل أهل العلم إذا دفإن لذا

M  Â    :عليهم اإلجابة لقول اهللا تعاىل    Á     À  ¿  ¾    ½  ¼    »  º  ¹    ¸  ¶
É  È  Ç  ÆÅ  Ä    ÃL )٢(. 

 :اخلطأ والزلل عىل إلرصارالنجاة من ا. ٢
ً أهم اآلثار الدعوية املتعلقة باملوعوظ أنه حينام يـستجيب للـواعظ طالبـا احلـق من

 .والصواب، أنه بذلك قد أنجى نفسه من اهلالك 
، وأن رضره يف َّدُ بـوال، رض  يـوالزلـل أن يعلم أن إرصاره عـىل اخلطـأ، ينبغي ّومما

تـه يف الـرضر، وهـل يف الـدنيا ، عـىل اخـتالف درجاألبـدانالقلوب كرضر السموم يف ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 تيميـة، حتقيـق بـن عبـد الـسالم بـناحلليم  أصحاب اجلحيم، أمحد بن عبد ملخالفة املستقيم رصاط الاقتضاء ) ١(
 .، مكتبة الرشد، الرياض ٧٨٩-٢/٧٨٨نارص بن عبد الكريم العقل، : وتعليق

  .٥١:  سورة النور، آية) ٢(

 



 

 

 ١٣٠ 

ٌواآلخرة رش وداء إال وسببه اإلرصار عىل اخلطأ والزلل   .)١ (؟ٌ

 جـاء يف كـام املـرصين بالويـل واهلـالك، - اهللا عليه وسـلم صىل - بي توعد النوقد
 اهللا صـىل - النبـي عـن - اهللاّ عـنهامريض - عبد اهللاّ بن عمـرو بـن العـاص عناحلديث 

 لكـم، ويـل اهللا ترمحـوا، واغفـروا يغفـر رمحـواا« : عـىل املنـربهـوو قال أنه -عليه وسلم
  .)٣(» للمرصين الذين يرصون عىل ما فعلوا وهم يعلمونويل ، )٢(ألقامع القول

 املـرصون املاضـون إيـاكم واإلرصار، فـإنام هلـك: ( - اهللا تعاىل رمحه - قتادة قال
قدما، ال ينهاهم خمافة اهللا عن حرام حرمه اهللا عليهم، وال يتوبون من ذلك حتى أتاهم 

 .)٤ ()املوت وهم عىل ذلك
 توجــب ســخط اآلمــر، ألمــر اخمالفــة: ( - اهللا تعــاىل رمحــه - ابــن اجلــوزي يقــول
 . منها أعظم عىل املخالفة واإلرصار
ــا ــسارع أرسع م ــة اىل امل ــا، !ملعــصية  اإىل العقوب ــه أبعــد وم  الفــالح عمــن ال تؤدب
 تدوم التوسـعة لقـوم ، وكيف؟!كيف يطمع يف الزيادة من هو مضيع للشكر !. العقوبة
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبـو عبـد اهللا حممـد بـن أيب بكـر أيـوب )الـداء والـدواء( الكايف ملن سـأل عـن الـدواء الـشايف اجلواب انظر ) ١(
  .بريوتلعلمية،  الكتب ادار، ١/٢٦الزرعي، 

 يسمعه وال يعيه وال يعمل به، شبهوا بالقمع وهو ما جيعل بـرأس اإلنـاء الـضيق حتـى من): القولاعـأقم ( ) ٢(
 . يمأل بجامع أن نحو املاء يمر منه إىل غريه وال يمكث فيه وكذلك القول يمر عىل آذاهنم وال يعملون به 

كبائر، أبو العباس أمحد بن حممد بن حممد بـن عـيل بـن حجـر اهليتمـي الـسعدي  اقرتاف العن الزواجر: انظر
تم التحقيق واالعداد بمركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى البـاز، :، حتقيقالشافعي األنصاري

 .، لبنان صيدا، بريوتم،  املكتبة العرصية، ١٩٩٩/ـه١٤٢٠، ٢، ط١/٤١١
، قـال اهليثمـي يف جممـع الزوائـد ومنبـع  )٦٥٤١( ، رقـم احلـديث ١٦٥/ ٢ بـن حنبـل، أمحـد اإلمام مسند ) ٣(

  .١٠/١٩١ ابن حبان، وثقه غري حبان بن يزيد الرشعبي لصحيح رجال ارجالهلفوائد، ا
، ١/٣٨٨، سعد بن حممـد الـسعد:  ابن املنذر، أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري، حتقيقتفسري ) ٤(

  .النبويةاملدينة ،  املآثردارم، ٢٠٠٢/ـه١٤٢٣، ١ط



 

 

 ١٣١ 

 .؟ ! ضيقوا عىل فقرائهمأرزاقهمكلام اتسعت 
 ال يتـأدب بالرزيـة يف مالـه ومـن بالنعم عىل املعايص مستوجب الـسلب، املستعني

 . الرزية يف نفسه أدبته
 عـىل أقويائنـا أرزاقنـا، وتـسليطن كيف يعاتبنا ربنا تعـاىل بتـضييق جمـاري  تروأال 

 بطاعتـه أشـار وقـد ه نجيـب داعيـوال عتـب علينـا، إذا لنا ال نعتـب ربنـا فام، !ضعفائنا
 .)١ () ننتظر بعد لطيف العتاب اال عنيف العقاب ؟ ، فهل!إلينا

ما :  يبكي، فقيل لهوحده - اهللا عنه ريض - فتحت قربص، جلس أبو الدرداء وملا
 .يبكيك يف يوم أعز اهللا فيه اإلسالم وأهله ؟

 ! . إذا أضاعوا أمره - وجل عز -ما أهون اخللق عىل اهللا : فقال
 .)٢( أمر اهللا تعاىل فصاروا إىل ما ترىتركوا
 الـذي والزلل، اخلطأ عن ًونادما، ًتائبا - وعال جل - يرجع إىل ربه الذي العامل َّإن

 :ا لصفة املؤمنني املتقني، املوعودين باملغفرة من رهبم واجلنة، قال اهللا تعاىلوقع منه، إهن
 M        /  .,  +  *  )    (   '  &  %   $  #  "
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 ــــــــــــــــــــــــــــــ
، ٦٥: أمحـد عبـد الوهـاب فتـيح، ص: ج عبد الـرمحن بـن عـيل اجلـوزي، حتقيـق الفرأبو يف الوعظ، التذكرة ) ١(

 .، بريوتعرفة املدار، ـه١٤٠٦، ١ط
: ، صعبـد العـيل عبـد احلميـد حامـد: بن عمـرو بـن أيب عاصـم الـشيباين، حتقيـقأمحد بكر أبو، الزهد انظر ) ٢(

  .القاهرة الريان للرتاث، دار، ـه١٤٠٨، ٢، ط١٤٢
 .١٣٦ -١٣٣: ، اآليات عمرانآل سورة ) ٣(

 



 

 

 ١٣٢ 

، خطـائهم عـن أوا اإلسالمي، نامذج ألهل العلـم ممـن تراجعـنا سطر لنا تارخيوقد
 التامدي، والتشعب يف معهم نزالق، نجاة ألنفسهم، ونجاة ألفراد األمة من االوزالهتم

 .يف سبل الضالل
 :  األولالنموذج

 ورد ملــا: ( قــال - اهللا تعــاىل رمحــه - أيب ثــور إبــراهيم بــن خالــد مفتــي بغــداد عــن
: فقالالشافعي العراق جاءين حسني الكرابييس وكان خيتلف معي إىل أصحاب الرأي، 

 حتى دخلنـا وذهبنا فقمتقد ورد رجل من أصحاب احلديث يتفقه فقم بنا نسخر به، 
 -قـال اهللا وقـال رسـول اهللا :  يـزل الـشافعي يقـولفلـمعليه فسأله احلسني عن مسألة، 

 .)١ () حتى أظلم علينا البيت فرتكنا بدعتنا واتبعناه -م  اهللا عليه وسلصىل
 : الثاينالنموذج

َ فيها عبيد اهللا نَازةَ يف جكنا: ( - اهللا تعاىل رمحه - اإلمام عبد الرمحن بن مهدي َقال ُ
: قال.  حولهلناسبن احلسن العنربي قايض البرصة، فلام وضع الرسير جلس وجلس ا

 إال وكـذاالقول يف هذه املسألة كذا ، أصلحك اهللا: فقلتفسألته عن مسألة فغلط فيها، 
أين مل أرد هذه، انام أردت أن أرفعك إىل ما هو أكرب منها فأطرق سـاعة ثـم رفـع رأسـه، 

 ايل أحـب يف احلـق، ً أكـون ذنبـاألن أرجع وأنا صـاغر، ً أرجع وأنا صاغر، إذاًإذا: فقال
 .)٢ () يف الباطلًمن أن أكون رأسا

 مـن خـري وهـو السلف الصالح، وحـال العلـامء األتقيـاء، دأباحلق  إىل فالرجوع
 .ٌ التامدي يف الباطل دليل عىل اخلذالن َّألن ؛التامدي عىل الباطل

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بريوت الكتب العلمية، دار، ٦/٦٨ البغدادي، اخلطيب بن عيل بن ثابت أمحد بكر أبو بغداد، تاريخ ) ١(
، ١٩/٢٥بـشار عـواد معـروف، . د: بن الزكي عبدالرمحن املزي، حتقيقيوسف الكامل، أبو احلجاج هتذيب ) ٢(

 .م،  مؤسسة الرسالة، بريوت ١٩٨٠/ـه١٤٠٠، ١ط
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 ):املتعلق باملجتمع ( األثر الدعوي للموعظة احلسنة للعلامء : ًثالثا
 : العالقة بني الواعظ واملوعوظتوثيق. ١
 إىل توثيـق العالقـة بـني الـواعظ ديإىل اهللا تعاىل تؤ املوعظة باحلسنى يف الدعوة َّإن

، وال يتـأتى لـلوالز،  ألن النفـوس البـرشية يعرتهيـا مـا يعرتهيـا مـن الـنقص؛واملوعوظ
 .التأثري عىل املوعوظ إال من خالل األسلوب املؤثر فيه 

ــي فقــد  قــدوة حــسنة يف توجيهــه ملــن اخطــأ - اهللا عليــه وســلم صــىل - كــان النب
 إىل كسبه واسـتجابته ويؤدي حيافظ عىل مشاعره، مماسن، وعدم جترحيه، باألسلوب احل

 .لتوجيهات الواعظ 
َّ معاوية بن احلكم السلمى عن ِّ  رسـول مـع أنا أصـيل يبنا ": قال - اهللا عنه ريض -َ

َعطس إذ - اهللا عليه وسلم صىل -اهللا  َ  فرمـانىيرمحـك اهللا، : فقلـت مـن القـوم، ٌ رجـلَ
ُواثكـل أميـاه، : تفقلـالقـوم بأبـصارهم،  َ  يـرضبون فجعلـوا ؟ شـأنكم تنظـرون إيل مـاِّ

 - اهللا رسـول صـىل ، فلـام لكنـى سـكتيـصمتونني رأيـتهم فلامبأيدهيم عىل أفخاذهم، 
ً ما رأيت معلام قبله وال بعده أحسن تعليام منه، وأمى هو فبأبى، - اهللا عليه وسلم صىل ً

 فيهـا صلح هذه الصالة ال يإن« :ي، قالشتمن، وال رضبني، وال )١ ()١(كهرنىفواهللا  ما 
 .)٢(»شىء من كالم الناس، إنام هو التسبيح والتكبري وقراءة القرآن

َ يعنف معاوية مل، -َّ اهللا عليه وسلم َّصىل - فالنبي َمل :  يقل لهومل، -هللا عنه  اريض -ُ ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 أيب  رشحانظـر. استقبالك اإلنـسان بـالعبوس : الكهر: ما انتهرين وال أغلظ يل، وقيل: معناه،  )رينـكه ما ( ) ١(

أبـو :حتقيـق، العينـى حـسني الغيتـابى احلنفـى ن حممد حممود بن أمحد بن موسى بـن أمحـد بـأبوداود للعيني، 
  .الرياض الرشد، مكتبةم، ١٩٩٩/ه١٤٢٠، ١، ط٤/١٧٩املنذر خالد بن إبراهيم املرصي، 

 مسلم، كتاب املساجد ومواضع الـصالة، بـاب حتـريم الكـالم يف الـصالة ونـسخ مـا كـان مـن إباحـة، رواه ) ٢(
  )  .٥٣٧( ، رقم احلديث ١/٣٨١

 



 

 

 ١٣٤ 

ِ وإنام عامله باحللم، ؟َّتكلمت  َّ ليؤكد صىل اهللا عليه وسلم  ؛ احلسن، األسلوب وِّوالرفقَّ َّ َِّ
ِعىل حسن خلقه مع اخللق، وليعلمنا من بعده ك َِ ِّ َُ ُ َ  . يعالج املرء مثل هذه األخطاء يفُُ

 أفـراد ذلـك عـىل ينعكسية،  تكون هناك عالقة وثيقة قوية بني العامل والداععندما
 قلـوب النـاس، ويـرتجم هـذا إىل تقبـل يف فتزداد مساحة اإلحـرتام، والتقـدير املجتمع

 . الوعظ ورسعة االستجابة 
 : من هذه العالقة الوثيقة ثمرات كثرية تنعكس عىل أفراد املجتمع، منهاويتحقق

  : معاين اإلخوة اإلسالميةتتكامل/ أ
األخوي يف املجتمع املـسلم بـني العـامل والداعيـة، وبـني  التكامل عن تعرب املوعظة

 .فهي مظهر من مظاهر املجتمع املسلم ، اجلاهل واملتعلم، وبني الكبري والصغري
ً نقارن بني املجتمع املسلم واملجتمعات األخرى، تربز املوعظة معلام بارزا وعندما ً

  جمتمعـاتاإلسـالمية  املجتمعـات األخـرى غـري فتلقـىمن معامل املجتمـع اإلسـالمي، 
 ٌ كل شـخصألن؛ أحد يصلح خطأ اآلخروالً يعظ أحدا، ديغلب عليها األنانية، ال أح

 فمـن إلسـالمي املجتمـعأمـا ا. جمتمعـاهتمَّ الفساد وعم يف ى استرشوهلذا يف نفسه، ٌحر
، التــي هبــا حيــصل املوعظــة جــب بواالقيــام:  وثباتــه واســتمراريتهوبــروزهأهــم ميزاتــه 
M  fe  d   c  b  a      : تعاىل اهللايقولاين األخوة اإلسالمية، التكامل ملع

   q  p  o  n   m  l      k   j   i  h   g
{   z  y  x   wv  u   t  srL )١(. 

 بـصفات اخلـري، ون موصـوفبـأهنميـة وصـف املـؤمنني،  اهللا تعاىل يف هـذه اآليذكر
 . يتنارصون ويتعاضدون فهم الرب، وأعامل

 واملؤمنات بعضهم واملؤمنون:(  يف قوله تعاىل- اهللا عنهام ريض - ابن عباس يقول
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧١:  سورة التوبة، آية) ١(



 

 

 ١٣٥ 

َوالوالية بجالل اهللا، يتحابون،  يف اهللاإخاؤهم أي، )أولياء بعض   .)١( هللاَ
̄ M :  اهللا تعاىلويقول  ®  ¬L )٢(. 
- اهللا عليـه وسـلم صىل - النبي عن - اهللا عنه ريض - أيب موسى األشعري وعن

َوشبكً بعضا ُهُ بعضُدُاملؤمن للمؤمن كالبنيان يش«: قال َّ ِابعهَ بني أصَ ِ ِ«)٣(. 
 بحقوق املـؤمنني بالقيام - اهللا عليه وسلم صىل - ورسوله حممد تعاىل أمر اهللا لقد

 حيصل به التآلف والتوادد، والتواصل بينهم، كل هذا تأييد حلقوق بامبعضهم لبعض، و
 .بعضهم عىل بعض 

 كان املؤمنون إخوة أمـروا فـيام بيـنهم بـام يوجـب تـآلف القلـوب واجتامعهـا، فإذا
 األخ من شأنه أن يوصل ألخيـه َّ فإنً عام يوجب تنافر القلوب واختالفها، وأيضاوهنوا

 يتحقـق ذلـك مـن خـالل قيـام الـدعاة باملوعظـة نالنفع ويكف عنه الـرضر، ويمكـن أ
ً، رجال أو أمـرأة، فيكونـون ً أم متعلامًا عاملكانأاحلسنة ملن حصل منه  زلل وخطأ سواء  ً

بذلك أخوة متحابني، وأولياء جمتمعني، ال ينزع أحدهم يـده مـن يـد أخيـه، أو يعـرض 
 اإلسالمية، خوة إخوانه، متمثلة فيهم معاين األن وحده دوليعيش؛عنه، أو ينأى بجانبه

 .   عىل الرب والتقوى بينهم فياممتعاونني 
 :وحدة األمة ومجع الكلمة عىل احلفاظ/ ب
ً تقبل العلـامء ملـواعظ الـدعاة، يـنعكس إجيابـا عـىل أفـراد املجتمـع، بـأن جتتمـع َّإن

 . األمة، فهو دليل عىل قوة املجتمع، وتالحم أفراده وتتوحدالكلمة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
م، ١٩٩٣ ط، ٤/٢٣٤،  الـشافعيي املنثور، أبو الفضل جالل الدين عبـد الـرمحن بـن الكـامل الـسيوطالدر ) ١(

 . الفكر، بريوت دار
  .١٠:  سورة احلجرات، آية) ٢(
  ) .٢٣١٤( ، رقم احلديث ٢/٨٦٣ رواه البخاري، كتاب املظامل، باب نرص املظلوم، ) ٣(

 



 

 

 ١٣٦ 

M         M  L  K  J  I  H:  اهللا تعاىليقول    GF  E  D   C  B  A
  V  U  T  S  R   Q   P  O  N  _  ̂   ]\  [      Z  Y  X  W

    d   c  b  a   `L )١(. 
- اهللا عنه ريض -د عبد اهللا بن مسعوسمعت: - اهللا تعاىلرمحه -املزين ثابت يقول

 أمـر حبـل اهللا الـذي ، فـإهنام الناس علـيكم بالطاعـة واجلامعـةأهيا يا : وهو يقولخيطب
 .)٢(به

واعتـصموا بحبـل اهللا :(  قوله تعاىليف - اهللا تعاىل رمحه - اإلمام اجلصاص ويقول
: نـاه، مع)وال تفرقـوا(  عن الفرقة، وأكده بقوله تعاىل وهني، إلجتامع باأمر: هو) ًمجيعا 

 .)٣( عليهالجتامعً الذي أمروا مجيعا بلزومه واالتفرق عن دين اهللا
 ريض - اخلطـاب بـن عمـر خطبنا: قال - اهللا عنهام ريض - عبد اهللا بن عمر وعن

 اهللا صـىل - قمت فيكم كمقـام رسـول اهللا إين أهيا الناس يا: فقال، )٤(باجلابية -اهللا عنه 
 ثم الذين يلوهنم، ثم الذين يلوهنم، ثمأصحايب،  بأوصيكم: ( فقال فينا، -عليه وسلم 

ْ حيحتىيفشو الكذب،  َلفَ ُستحلفُ وال يُ الرجلِ َ ُ الشاهد وال ييشهد و، ْ ُستشهدُ  ال أال، َ
َّْخيلون رج ُ ٍل بإمرأةَ  فإن؛ والفرقـةوإيـاكم باجلامعـة، علـيكم كـان ثـالثهام الـشيطان، إال ؛ٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٠٣:  سورة آل عمران، آية) ١(
  .٣/٧٢٣تفسري القرآن، ابن أيب حاتم الرازي،  ) ٢(
ــق أمحــد بكــر أبــو القــرآن، أحكــام ) ٣( ــي، حتقي حممــد الــصادق قمحــاوي، : بــن عــيل الــرازي اجلــصاص احلنف

  .بريوت إحياء الرتاث العريب، دار، ـه١٤٠٥ ط، ٣١٤-٢/٣١٣
 معروفة بجنب نوى عىل ثالثـة أميـال منهـا مـن جانـب الـشامل وإىل هـذه القريـة ينـسب بـاب قرية: ةـاجلابي ) ٤(

 فـسميت اجلابيـة اسـم للحـوض، فـإن بام جيبى فيـه املـاء، ًاجلابية تشبيها سميت دمشق، وواب أحد أبيةاجلاب
مكتب البحوث :  الدين بن رشف النووي، حتقيقحمي األسامء واللغات، هتذيبانظر  . جابية لكثرة مياهها 

  .بريوت الفكر، دارم، ١٩٩٦، ١، ط٣/٥٦والدراسات، 



 

 

 ١٣٧ 

،  اجلامعـةفليلزم؛ أراد بحبوحـة اجلنـةمن من اإلثنني أبعد، ، وهوالشيطان مع الواحد، 
 .)١ () املؤمن فذلكم ؛ سيئتهوساءته رسته حسنته، من

ح ديــنهم،  الــصف، ويــصلويتوحــد العلــامء ملــن يعظهــم، جتتمــع الكلمــة، فتقبــل
ــاهم، ويكتــسب جمــتمعهم قــوة ونــامء، ويتحــصل هلــم األمــن، وتــصلح ، واألمــان دني

 . مقومات احلياة أهم، التي هي من والطمأنينة
، حتصل الفرقة، وتنقطع الروابط، وتذهب هيبة والتنازع يف حال االختالف، وأما

 . نفسه ة كل واحد يسعى يف شهوويصرياملجتمع، ويكتب له بالفشل، 
'  )(   *+  ,     -  .  M   :اهللا تعاىل يقول   &  %   $  #   "   !

/L )٢(. 
.  اإلسـالمية ة األسـباب يف القـضاء عـىل كيـان األمـأعظم: هو القلوب فاختالف

 .)٣( القوة والدولةوذهابالستلزامه الفشل، 
ظيم يف حياة الفرد واألمة عىل حد سواء، فهي أساس بناء األمـة،  شأن عللمواعظ

 .وهي السياج الواقي بإذن اهللا تعاىل من الفرقة والتنازع بني املسلمني 
ــو ــسلمني، ول ــراد امل ــام أف ــوعظ، ومجــاعتهم،  ق ــالوابواجــب ال ــدنيا، لن  ســعادة ال
، ومــنهج ةحـد، ولعاشـوا إخـوة متحـابني، جتمعهـم عقيـدة واحـدة، ورايـة واواآلخـرة

 .واحد

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم، بـاب مـا جـاء يف لـزوم  الصحيح سنن الرتمذي، كتاب الفتن عن رسـولاجلامع ) ١(

 أبـو عيـسى هـذا حـديث حـسن صـحيح غريـب، وقـال قـال،  )٢١٦٥( ، رقـم احلـديث ٤/٤٦٥اجلامعة، 
  ) .٢١٦٥(  الرتمذي رقم احلديث صحيحاأللباين صحيح، انظر 

  .٤٦:  األنفال، آيةسورة ) ٢(
  .٣/٥٣يطي،  البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، الشنقأضواء ) ٣(

 



 

 

 ١٣٨ 

 يكثر فيـه اخلـري، ويـضمحل إذ، ا واملنكرات أو التقليل منهساد عىل الفالقضاء. ٢
 :الرش

 وأفضل القربـات، التـوايص بـاحلق، والتوجيـه إىل اخلـري، وأن ملهامت من أهم اإن
 .ًيعظ افراد املجتمع بعضهم بعضا 

م مـن زلـة أو  مـا حـصل مـنهعـىل األمـة ء لعلـاموالـوعظ الوعاظ بالتوجيـه، فقيام
 . هلو دليل عىل خريية املجتمع ؛هفوة

 الـرش، ويقـل يضمحل ذلك والقيام به، تصلح األمة ويكثر فيها اخلري، وفبتحقيق
 الرذائـل، ويفـشو املنكـر، ويظهـر صـوت نتـرش ذلك، تتفرق األمة، وتبإضاعةاملنكر، و

 .الباطل 
ُ العامل، يعرف الداء، ويوصف الدواء، ويسلم اجلسد، فبوعظ ُوتنتفي العلة، ويشد ُ

 .به ظهره 
 الشام فسأل إىل فخرج أخ كان آخاه، عن - اهللا عنه ريض - بن اخلطاب عمر سأل

  ! .مه:قالذلك أخو الشيطان، : قال فعل أخي، ما: وقالعنه بعض من قدم عليه، 
 . قارف الكبائر حتى وقع يف اخلمر إنه: قال
] إليه بسم اهللا الرمحن الـرحيم  عند خروجه فكتب أردت اخلروج فآذين، إذا:قال

    F  ED  C   B  A  @  ?  >   =  <      ;  :  9  8  7   6   5  4
  [  Z  Y  X  W  V              U  T  S  R  Q  P  O  N   M   L    K    JI         H   G

  j   ih   g   f  e   d   cb  a  `   _   ^  ]  \
  s          r  q    po  n  m   l   kZ  )وعذلهاتبه حتت ذلك،  عثم،)١.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣، ٢، ١:  غافر اآلياتسورة ) ١(



 

 

 ١٣٩ 

 .)١( يل عمر فتاب ورجعوعظصدق اهللا و: وقال قرأ الكتاب بكى، فلام
 وهـب مـا ال بـن اهللا عبـد سـمعت: ( - اهللا تعـاىل رمحـه - جعفـر األيـيل  أبو وقال

 .)٢ () لضللت ؛ اهللا أنقذين باملك والليثَّأن لوال: يقولأحىص، 
يدفعه إىل حـب اخلـري وفعلـه، وهـو أمـر  اإلنسان لديه دافع داخيل أن املعلوم ومن

مغروس يف فطرته، فإذا وجد ذلك العامل املقرص، من يأخـذ بيـده برفـق ووعـظ حـسن، 
 تـداعىفإذا كثر الفاعلون للخـري، .فإن ذلك يدفعه، لرتك ما هو عليه من تقصري وزلل 

 .الناس لفعله 
لـدفعهام، هـي أمـة ، فيجدان من ينهض واملعايص األمة التي يقع فيها الفساد، َّفإن

M    Ô  Ó   Ò  Ñ  : واهلالك، يقول اهللا تعـاىلذاب يأخذها اهللا تعاىل بالعالناجية 
Ø  ×  Ö  ÕL )٣(. 

 املجتمع من يفسد فيـه، وقـد عـال فيـه صـوت الباطـل مـن علـامء يف إذا وجد وأما
جد من يدفع هذا األمر، وينكر ذلك، فهـو جمتمـع مهـدد  الضاللة، ودعاة الفتنة، وال يو

M  Ö  Õ  Ô   Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï   :بالدمار واهلالك، يقول اهللا تعاىل
Ø  ×L )٤(. 

 صـامم أمـان ملجـتمعهم، فهـم ال يـؤدون هوُ يعلم أن قيام الوعاظ بواجبهم، وهبذا

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٨٤-٢/١٨٣ علوم الدين، أبو حامد الغزايل، إحياء ) ١(
ــد ) ٢( ــانيد، التمهي ــاين واألس ــن املع ــا يف املوطــأ م ــو مل ــري، أب ــرب النم ــد ال ــن عب ــد اهللا ب ــن عب ــف ب ــر يوس  عم

 عمـوم األوقـاف وزارة، ه١٣٨٧، ط ١/٦٢حممـد عبـد الكبـري البكـري،  ،مصطفى بن أمحد العلوي:حتقيق
  .، املغربوالشؤون اإلسالمية

  .١١٧:  سورة هود، آية) ٣(
  .  ٣٠:  الشورى، آيةسورة ) ٤(

 



 

 

 ١٤٠ 

م لرهبم ودينهم فحسب، إنام هم حيولون هبذا دون جمتمعهم، وغضب اهللا تعـاىل واجبه
 .وعقابه عليه 
 حيـصل هلـم الطمـوح والرتفـع عـن الـدنايا، كـام هـم املسلمني بـالوعظ لعلامئفقيام

حيـصل هلـم الــشعور بـأهنم ربــانيون، يـصلحون النــاس وحينئـذ يكونــون قـدوة حــسنة 
 .استقامتهم  أنفسهم، وصالح جمتمعم، وحسن بصالح
 كانت غالب املجتمعات حتدث فيها املنكرات املتنوعة، كانت نفوس كثري مـن وملا

 يـدفعهمالوعاظ الغيورين، هتب للتوايص باحلق، والداللـة إىل اخلـري، والرتغيـب فيـه، 
  .)١( M  Õ    Ô  Ó    Ò  Ñ  L:  قال اهللا تعاىلكامإليه طمعهم يف األجر من اهللا تعاىل، 

 . أهله اية لتغيري املنكر، وهدوسعيهم ومرهبة من الوقوع يف املنكرات، وحمذرة 
: قـال - اهللا عليه وسلم صىل - عن النبي - اهللا عنهام ريض - بن بشري النعامن عن

 بفأصـا قـوم اسـتهموا عـىل سـفينة، كمثـل؛ القـائم عـىل حـدود اهللا والواقـع فيهامثـل«
 الذين يف أسفلها إذا استقوا من املـاء مـروا عـىل فكان،  أسفلهاعضهمبعضهم أعالها وب

 يرتكـوهم ومـا فـإن ومل نـؤذ مـن فوقنـا، ً أنا خرقنا يف نصيبنا خرقالو:فقالوامن فوقهم، 
 .)٢(»ً، وإن أخذوا عىل أيدهيم نجوا ونجوا مجيعاً هلكوا مجيعاادواأر

 اتصاف أفراد املجتمـع بالقيـام بواجـب الـوعظ، كـل بقـدر طاقتـه، فيـه ضـامن إن
ِّلتحقيق املصالح، وزوال املفاسد، وفيه استمرار لتقدم األمة ورقيها  ُ. 

 :  حيث يقول- اهللا تعاىل محهر - هذا البحث بكالم لإلمام النووي ونختم
، وتـومههم أن راتـب حـق كبـار امليف )٣( يفعله كثري من الناس من إمهـال ذلـكما( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٠:  األعراف، آيةسورة ) ١(
ُ رواه البخاري، كتاب الرشكة، باب هل يقرع يف القسمة واالستهام فيه، ) ٢( ِ َ ِ  ).٢٣٦١(، رقم احلديث ٢/٨٨٢ّ
ُّان من هو أجل منه وعظ اإلنس ( يقصد ) ٣( َ. ( 



 

 

 ١٤١ 

 ومهانـةذلك حياء، فخطأ رصيح، وجهل قبيح، فإن ذلك ليس بحياء، وإنام هـو خـور 
وضعف وعجز، فإن احلياء خري كله، واحلياء ال يأيت إال بخري، وهذا يـأيت بـرش، فلـيس 

إنـام احليـاء عنـد العلـامء الربـانيني، واألئمـة املحققـني، خلـق يبعـث عـىل تـرك بحياء، و
 .)١ ()القبيح، ويمنع من التقصري يف حق ذي احلق 

 خاصة فقط بأهل العصاة دون غريهم، بل تشمل كل مـن وقـع ت املوعظة ليسَّإن
ً أم مـتعلام، رجـال أو امـرأة، فهـي تقـوم االًأعاملامنه خلل أو خطأ، سواء كان  عوجـاج، ً

 . التقليل منه أووتصحح األخطاء، وتساهم بعد توفيق اهللا تعاىل عىل إيقاف الباطل، 
 جمتمعهـا املـسلم إىل كـل وأفـراد، ووعاظهـا اهللا تعاىل أن يوفق علامء األمة، ونسأل

 الكائدين، وحسد احلاسدين، وأن يوفـق حكـام املـسلمني إىل كيد حيميهم من وأنخري 
  .واملسلمني ما فيه صالح اإلسالم،

 . اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني َّ وصىل
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
حليـة األبـرار وشـعار األخيـار يف تلخـيص الـدعوات واألذكـار " من كالم سـيد األبـرار، املـسمى األذكار ) ١(

، لإلمام أبو زكريا حميي الـدين حيـي بـن رشف النـووي، اعتنـى بـه جمموعـة مـن "املستحبة يف الليل والنهار 
 .نهاج للنرش والتوزيع، جده، السعودية م، دار امل٢٠٠٨/ـه١٤٢٨، ٢، ط٥٠٩:املحققني، ص
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 اخلامتة
 

ً هللا محدا كثريا يليق بجالله وعظيم علوه، عىل ما أنعم به وتاحلمد  من إمتام هذا فضلً
 .البحث، وأسأله سبحانه وتعاىل أن يتقبله، ويعفو عام حصل فيه من خطأ وتقصري 

 :نتائج البحث: ًأوال
 : الباحث إىل مجلة من النتائج، منها ما ييلوصلت
 الـصالة علـيهم - املراد بالعلامء هم علـامء الـرشيعة، الـذين هـم ورثـة األنبيـاء أن .١

  .-والسالم 
 رسـوخ قـدم يف العلـم، وبـشهادة مـن عالمات وسامت يعرفون هبا م أن العلامء هل .٢

ن الـدنيا بعلمهـم،  ال يطلبـوأهنم، وم ودروسهم، وبمؤلفاهتم بعلمهم هلممشاخيه
ًوأهنم كلام إزدادوا علام إزدادوا خشية وحمبـة وإنكـسارا لـرهبم  ، - وتعـاىل سـبحانهً

إال عىل أهله، ممن يستحق هذا اللقب، الذي متت ) العامل (لذا ينبغي أال يطلق لفظ 
 .الشهادة له من أهل العلم والبصرية 

كثـرية، إذ فيـه تـضييع حلـق عىل غري أهله يرتتب عليـه مفاسـد ) العامل  ( طالق إأن .٣
العلامء، وظهور فتاوى وآراء شاذة خمالفة للكتاب والـسنة، وملـا سـار عليـه سـلف 

 .هذه األمة املباركة 
 بالكتـاب والـسنة لـشمول ثابـت وعظ العلامء يف أسلوب املوعظة احلسنة استعامل .٤

ع لـسنة  اقتداء واتباع ملنهج القرآن الكريم واتبـافيهالنصوص الدالة عىل الوعظ، ف
  .- اهللا عليه وسلم صىل -النبي حممد 

 تعــاىل، هللا خالص الـرشعية، كــاإلبــاآلداب واملوعـوظ أن يـتحىل الــواعظ رضورة .٥
 آداب ختتص وهذه، ملناسب اواختيارالوقت األسلوب، وحسن، َّوالسرت، والرفق

 . له والدعاء، وشكره الواعظ، وحمبة املوعوظ قبول املوعظة، وأمابالواعظ، 



 

 

 ١٤٣ 

 لعني املقصود من هدايتهم وبيـان موصلة وفق أساليب مرشوعة تمعلامء ي الوعظ .٦
 ) .املوعظة باحلسنى ( سبيل احلق هلم، ومن أبرز هذه األساليب 

 بـني واملحبة، واأللفة مبدأ األخوة، وحتقق الفضيلة، وتنرش حتقق الرتابط، املوعظة .٧
  .واملوعوظالواعظ، 

 وعـظ العلـامء أوقعهـم فـيهم مـن  فهم كثري من النـاس للمـنهج الـصحيح يفعدم .٨
 .حيث ال يشعرون حتى نالوا فيهم من اإليذاء ما مل ينله آحاد من الناس 

 النجاح والتوفيق يف قبول املوعظة من الـواعظ إخـالص النيـة هللا تعـاىل، ومـن رس .٩
 والقبـولقدم املوعظة وهو يرجـو مـا عنـد اهللا تعـاىل، وجـد مـن اهللا تعـاىل العـون، 

 .وظ لكالمه من املوع
 إذا اجتهـدوا فـالعلامء اجلميع أن الكل معرض للخطأ، وهذه طبيعة البـرش، ليعلم. ١٠

 ألنفسهم ٍ شخصيةٍ مصلحةِ أجر، ألهنم ما اجتهدوا من أجل حتقيقفلهم أخطأواو
 . ملذهبهم، وإنام كان قصدهم الوصول إىل احلقٍارأو انتص

ض للهـالك، وذهبـت  حلوم العلامء مـسمومة، ومـن انـتقص مـن قـدرهم، تعـرأن. ١١
 .آخرته

 :التوصيات: ًثانيا
 الـرس والعلـن، ثـم يفً نفيس أوال ثم أويص مجيع املسلمني بتقوى اهللا تعاىل، أويص .١

 . بينهم وعظة خري يف جمتمع فقدت املفالأوصيهم بالوعظ فيام بينهم، 
 واختيــار، وآداهبــا الباحــث الوعــاظ والــدعاة، بمراعــاة ضــوابط املوعظــة، يــويص .٢

 .األمثل يف تقديمها األسلوب 
 ألن ذلـك ؛، وبـأن يـوقرواومنـزلتهم الباحث بأن حتفظ للعلـامء مكـانتهم، يويص .٣

 . عليه النصوص الرشعية دلتمطلب رشعي، 
 الرسـائل العلميـة وكتابـة العلميـة ، والـدورات الباحث بإقامة املـؤمترات، يويص .٤

 



 

 

 ١٤٤ 

 .البحث فيه حول موضوع الرسالة، ألنه الزال بحاجة إىل التعمق يف دراسته و
 الكريم، وأن ينفع به هً اخلتام أسأل اهللا تعاىل أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهويف

 .اإلسالم واملسلمني 
 . اللهم وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني ِّوصل
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 :الفهارس
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 بني سلامن وأيب الدرداء، فزار سلامن أبا - صىل اهللا عليه و سلم -آخى النبي 

 الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة
٨٧ 

 ١٣٠ ارمحوا ترمحوا، واغفروا يغفر اهللا لكم، ويل ألقامع القول
 ٧٥ َّإعلموا أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا

 ١١١ ًاغتنم مخسا قبل مخس
 ١١٣ ًإن اهللا ال يقبل من العمل إال ما كان له خالصا، وابتغى به وجهه

 كان يعظ أصحابه فإذا ثالثة نفر – صىل اهللا عليه وسلم -أن رسول اهللا 
 يمرون فجاء أحدهم فجلس إىل النبي صىل اهللا عليه وسلم

٥٣ 

 دعا عليهم بسنني - صىل اهللا عليه وسلم -ًأن قريشا ملا استعصت عىل النبي 
 كسني يوسف

١٠٩ 

 هو التسبيح والتكبري إن هذه الصالة ال يصلح فيها شىء من كالم الناس، إنام
 وقراءة القرآن

١٣٣ 

َإنام األعامل بالنيات وإنام لُكل امرئ ما نوى َ ٍَّ ْ َ َِّ ُ َّْ ِ ِّ ْ ٦٢ 
 ٢٣ َّإن العلامء ورثـة األنبياء

َّإن اهللا ومالئكته وأهل السموات واألرضني، حتى النملة يف جحرها، وحتى 
 احلوت ليصلون عىل معلم الناس اخلري

٧٤ 

َْإن هذه امل ِساجد ال تصلح ليشء من هذا البول وال القذر إنام هي لذكر اهللاِّ عز َّ ْ ِ َ َِ َ ْ ْ ُِ ْ ُ ٍْ ْ َ َ
ِوجل والصالة وقراءة القرآن ْ َ َُ َِ َِ َّ 

٦٥ 

أوصيكم بأصحايب، ثم الذين يلوهنم، ثم الذين يلوهنم، ثم يفشو الكذب، 
ُحتى حيلف الرجل وال يستحلف ََ ُْ ُ ِ ْ َ 

١٣٦ 



 

 

 ١٥٧ 


 ٥٣  والطاعة، وإن عبد حبيشأوصيكم بتقوى اهللا، والسمع

أهيا الناس إنكم منفرون فمن صىل بالناس فليخفف فإن فيهم املريض، 
 والضعيف، وذا احلاجة

٥٠ 

ًبلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إرسائيل وال حرج ومن كذب عيل متعمدا  ِِّّ ُ َ َ َْ َ ْ َ َ َّْ َ َُ َ ُ ً َ ِِّ ِِ ِّ
ّفليتبوأ مقعده من النار ُ َ َّ َ ََ َْ ْْ 

١٢١ 

 ٥٩ إلسـالم عىل مخسبني ا
 ٨٤ حق املسلم عىل املسلم مخس

 ٢٩ دع داعـي اللبن
 ٥١ دعـه فإن احلياء من اإليامن

 ربه تبارك وتعاىل أي عبادك أخشى - عليه الصالة والسالم -سأل موسى 
 لك ؟

٢١ 

 ١٠٦ سبعة يظلهم اهللا تعاىل يف ظله يوم ال ظل إال ظله
 ١٩ اهلرجراء، وتقل الفقهاء، ويقبض العلم، ويكثر سيأيت عىل أمتي زمان تكثر فيه الق

 ١٣ الشقي من شقي يف بطن أمه
شهدت الصالة مع رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يف يوم عيد فبدأ بالصالة 

 قبل اخلطبة بغري أذان وال إقامة
٥٢ 

 ٢٩ فإن دعوهتم حتيط من ورائهم
 ١٧ يف األيام كراهة السآمة عليناكان النبي صىل اهللا عليه وسلم  يتخولنا باملوعظة 

 ال يطيل املوعظة يوم اجلمعة إنام هن - صىل اهللا عليه وسلم -كان رسول اهللا 
 كلامت يسريات

٥٢ 

 ٤١ كل بنـي آدم خطاء وخري اخلطائني التوابون
 ١٣ ألجعلنك عظـة

 



 

 

 ١٥٨ 


ٍلوال أن قومك حديث عهد بجاهلية ألمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما  ٍ ُ َ

 ه وألزقته باألرضأخرج من
١٠٠ 

 ١٠٤ ليس املؤمن بالطعان وال اللعان وال الفاحش وال البذيء
 ٧٧ ليس من أمتي من مل جيل كبرينا، ويرحم صغرينا، ويعرف لعاملنا
ِاملؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بني أصابعه ِ ِ َ َّ َُ َ ًُ ُ ُ ١٣٥ 

 ٦٦ بال أقوام يتنزهون عن اليشء أصنعهما 
 ٨٧ نكم من أحد، ما من نفس منفوسة إال كتب مكاهنا من اجلنة والنارما م

مثل القائم عىل حدود اهللا والواقع فيها؛كمثل قوم استهموا عىل سفينة، 
 فأصاب بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها

١٤٠ 

َمن دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من  َِ ُ
 ًأجورهم شيئا

٩٤ 

 ٦٩ ألكم باهللا فأعطوه، ومن استعاذكم باهللا فأعيذوهمن س
من طلب العلم ليامري به السفهاء، أو يكاثر به العلامء، أو يرصف به وجوه 

 الناس إليه، أدخله اهللا النار
٢٢ 

ُمن ال يشُكر الناس ال يشُكر اهللا َُ َ ٦٩ 
يهم يا أهيا الناس إن منكم منفرين، فأيكم ما صىل بالناس فليتجوز، فإن ف

 املريض والكبري وذا احلاجة
٥٣ 

يا حنظلة ساعة وساعة، ولو كانت تكون قلوبكم كام تكون عند الذكر، 
 لصافحتكم املالئكة، حتى تسلم عليكم يف الطرق

٥٢ 

 ٦٦ يا معرش من آمن بلسانه، ومل يؤمن بقلبه
 



 

 

 ١٥٩ 

 
 


يت عن املنكر أرغمت أنف إذا أمرت باملعروف شددت ظهر املؤمن، وإذا هن

 سفيان الثوري= املنافق 
١١٨ 

ًإذا بلغك عن أخيك اليشء تنكره،  فالتمس له عذرا واحدا إىل سبعني عذرا  ً ً =
 جعفر بن حممد

٧٩ 

 ٧٩ ابن سريين= ًإذا بلغك عن أخيك يشء؛ فالتمس له عذرا 
 ١١٦ البعيل بن أيب ط= َّأال إن الصرب من اإليامن بمنزلة الرأس من اجلسد 

 ١١٠ ابن عمر= ًأن أعرابيا سأل ابن عمر عن إرث العمة، فقال ال أدري 
 ١٩ ابن مسعود= إنكم يف زمان كثري فقهاؤه، قليل خطباؤه، 

 ٦٨ َّإن من أكرب الذنب، أن يقول الرجل ألخيه اتق اهللا ابن مسعود
عيل بن أيب = َّإن من حق العامل أال تكثر عليه بالسؤال، وال تعنته يف اجلواب 

 طالب
٧٨ 

 ٦٨ عمر بن اخلطاب= رحم اهللا امرأ أهدى إلينا مساوئنا 
 ٦٠ سلامن الفاريس= زلة عامل، وجدال منافق بالقرآن، ودنيا تقطع أعناقكم؟ 
 ٢١ احلسن البرصي= العامل من خيش الرمحن بالغيب، ورغب فيام يرغب اهللا 

 ١٢٨ ابن عباس= قال ابن عباس اجلنة . فلهم احلسنى
  كيف أنتم عند ثالث

ًال جتعل يقينك شكا، وال علمك جهال   ٨٨ عيل بن أيب طالب= ً
ًال تظن بكلمة خرجت من يف مسلم رشا؛ وأنت جتد هلا يف اخلري حممال  ً عمر = ِ

 بن اخلطاب
٧٩ 

ًاللهم اجعل عميل كله صاحلا، واجعله لوجهك خالصا   ١١٣ ابن عمر= ً

 



 

 

 ١٦٠ 


 ٢١ ابن مسعود= نام العلم خشية اهللا ِليس العلم عن كثرة احلديث، إ

 ٦٨ أبو هريرة= ًاملؤمن مرآة أخيه إذا رأى فيها عيبا أصلحه 
 ٨١ ما عالمة الساعة وهالك الناس؟ قال إذا ذهب علامؤهم

 ٦٤ عيل بن أيب طالب= من النت كلمته، وجبت حمبته 
ُّموت العامل ثلمة يف اإلسالم، ال يسدها يشء ما طرد الليل الن احلسن = هار ُ

 البرصي
٨١ 

= هو املؤمن، أجاب اهللا يف دعوته، ودعا الناس إىل ما أجاب اهللا فيه من دعوته 
 احلسن البرصي

١٢٠ 

 ١٣٥ ابن عباس= واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي إخاؤهم يف اهللا 
 ٥٩ ابن عباس= ِويل لألتباع من عثرات العامل 



 

 

 ١٦١ 


 


  العـــــامل إيـــــاك الزلـــــلأهيـــــا

 
 ٦٠ أبو املنصور الدمياطي  اهلفوة فاخلطب جللواحذر 

 ُ أكفـاءمثالِّ من جهة التُالناس
 

 ُ حــــــــواءُ واألمُ آدمُأبــــــــوهم 
 

 ٧٣ عيل بن أيب طالب
 حلـــوم أهـــل العلـــم مـــسمومة

 
 ومـــن يعـــادهيم رسيـــع اهلـــالك 

 
 ٧٧ أبو احلسن األشعري

ـــه ُوأجل ـــلَّ ـــنيِّ يف ك ـــهِ عٍ ع ُلم ُ 
 

 ِليـلَ جُّلــ كَإلجالل اُهـــ لفريى 
 

 ٧٨ يوسف بن هارون
 ظـهوالوقت أنفس ما عنيـت بحف

 
ــضيع  ــك ي ــا علي  وأراه أســهل م

 
 ١١٢ ابن هبرية

ُطوبُ اخلهذي  ُستنتهي يا أمحد ُ
 

َجزعت فإذا  ْ ِاخلطوب من َِ ُ ُ
ْفمن هلا  َ َ 

 
-- ١١٧ 

ِصربتني َ ْ َّ ِوعظتنيَ وَ ْ َ َ َأنـــاَ فَ  اــــ هلَ
 

ــستنجيل  ِف َ ْ َ َ ـــا َ ــول لعلهــ ــل ال أق َّب َ َُ ُ َ 
 

 ١١٧ أمحد بن حنبل

 
 
 

 



 

 

 ١٦٢ 

 
 

 


 ١٣٠ أقمـاع
 ١٣٦ اجلابيـة
 ١٣٣ كهـر

 ٣٧ اللكزة
 ٨٧ متبذلـة
 ٨٥ ِحمجـاج
َخمصـرة ْ ِ ٨٦ 
 ٨٧ منفوسـة
 ٨٦ نّكـس
 ٨٦ ينكـت
 

 



 

 

 ١٦٣ 

  املصادر واملراجعفهرس
 .القرآن الكريم : ًأوال
 .الكتب : ًثانيا
 عبـد اهللا التـوجيري، محـود، عة الـسارشاط بـام جـاء يف الفـتن واملالحـم  و أعة اجلامحتافإ §

 .هـ١٣٩٤، ١ط
:  بن أمحـد احلنـبيل املقـديس، حتقيـقواحد املختارة، أبو عبد اهللا حممد بن عبد الاألحاديث §

 .  النهضة احلديثة، مكة املكرمة مكتبة، هـ١٤١٠، ١، طدهيشعبد امللك بن عبد اهللا بن 
حممـد الـصادق :  بن عيل الـرازي اجلـصاص احلنفـي، حتقيـقأمحد بكر أبو القرآن، أحكام §

  .بريوت إحياء الرتاث العريب، داره، ١٤٠٥ طقمحاوي، 
 للنـرش، لـوطنه، مـدار ا١٤٢٥أحكام من القرآن الكريم، حممد بن صالح العثيمـني، ط  §

 .الرياض 
 . املعرفة، بريوت دار بن حممد الغزايل، حممد حامد أبو،  علوم الدينإحياء §
م، دار القـبس ٢٠١١/هــ١٤٣٢، ١، طآلجـريأبـوبكر حممـد احلـسني ا،  العلامءأخالق §

 .للنرش والتوزيع، الرياض، السعودية 
شـعيب : حتقيـق الرشعية واملـنح املرعيـة، أيب عبـد اهللا حممـد بـن مفلـح املقـديس، اآلداب §

 .م،  مؤسسة الرسالة، بريوت ١٩٩٦/ه١٤١٧، ٢ام، ط عمر القيواألرنؤوط 
حممـد : أدب الدنيا والدين، أبو احلسن عيل بن حممد البـرصي الـشهري باملـاوردي، حتقيـق §

 .م، دار اقرأ، بريوت ١٩٨٥/ه١٤٠٥، ٤كريم راجح، ط
 فؤاد عبدالباقي، حممد:حتقيق املفرد، أبو عبد اهللا حممد إسامعيل البخاري اجلعفي، األدب §

 .م، دار البشائر اإلسالمية، بريوت  ١٩٨٩/ هـ ١٤٠٩، ٣ط
 األبــرار وشــعار األخيــار يف تلخــيص حليــة(  مــن كــالم ســيد األبــرار، املــسمى  األذكــار §

، لإلمام أبو زكريـا حميـي الـدين حيـي بـن ) املستحبة يف الليل والنهار  ذكارالدعوات واأل
م، دار املنهـاج ٢٠٠٨/ه١٤٢٨، ٢رشف النووي، اعتنـى بـه جمموعـة مـن املحققـني ، ط

 



 

 

 ١٦٤ 

 .للنرش والتوزيع، جده، السعودية 
 طأبو القاسم حممود بن عمر بن حممد بن عمر اخلـوارزمي الزخمـرشي ، ،  البالغةأساس §

 .م، دار الفكر ١٩٧٩/ هـ ١٣٩٩
/  هــ١٤٣١، ٢األسس العلمية ملنهج الدعوة االسالمية، عبدالرحيم حممـد املغـذوي، ط §

 .والتوزيع، الرياض م، دار احلضارة للنرش ٢٠١٠
 بالقرآن، حممد األمـني حممـد املختـار اجلكنـي الـشنقيطي، القرآن البيان يف إيضاح أضواء §

ــق م ، دار الفكــر للطباعــة ١٩٩٥/ هـــ ١٤١٥ط  ، مكتــب البحــوث والدراســات: حتقي
 . والنرش، بريوت

أيوب بن إعالم املوقعني عن رب العاملني، أبو عبد اهللا شمس الدين حممد بن أيب بكر بن  §
 .  م، دار اجليل، بريوت١٩٧٣  ططه عبد الرؤوف سعد، : سعد الزرعي الدمشقي حتقيق

 عبـد الـسالم بن أصحاب اجلحيم، أمحد بن عبد احلليم ملخالفة الرصاط املستقيم اقتضاء §
 .نارص بن عبد الكريم العقل، مكتبة الرشد، الرياض :  تيمية، حتقيق وتعليقبن
، ن املنكـر، أبـو بكـر عبـد اهللا بـن حممـد بـن عبيـد بـن أيب الـدنيا باملعروف والنهي عاألمر §

،  الغرباءاألثريـةمكتبـةم، ١٩٩٧/ـهـ١٤١٨، ١صالح بـن عـايض الـشالحي، ط:حتقيق
  . الرياض

 أمحد بن حممـد بـن هـارون بـن يزيـد اخلـالل بكر ، أليب باملعروف والنهي عن املنكراألمر §
ه، ١٤١٠هشام بن إسامعيل الـسقا، ط مشهور حسن حممود سليامن، و:البغدادي، حتقيق

 . ــ  بريوت ، عامن اإلسالمياملكتب ــ عامر دار
ريـاض .دسـهيل زكـار و .د:  األرشاف، أمحد بن حييى بن جابر البالذري، حتقيـقأنساب §

 .بريوت الفكر، دارم، ١٩٩٦/ـه ١٤١٧، طزركيل
ـــرس § ـــري،أي ـــن موســـى اجلزائ ـــوبكر جـــابر ب ، ٥ ط التفاســـري لكـــالم العـــيل الكبـــري، أب

 .    م، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة النبوية، السعودية ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤
ــقبدايــة § ، ١حممــد زيــنهم عــزب، ط:  اهلدايــة، أبــو حامــد حممــد بــن حممــد الغــزايل، حتقي



 

 

 ١٦٥ 

 . م، مكتبة مدبويل، القاهرة ١٩٩٣/ه١٤١٣
ن جمموعة م:  العروس من جواهر القاموس، حممد مرتىض احلسيني الزبيدي،  حتقيقتاج §

 .املحققني،  دار اهلداية 
 الرقة ومن نزهلا من أصحاب رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم والتـابعني والفقهـاء تاريخ §

إبـراهيم : واملحدثني، أبو عيل حممد بن سعيد بـن عبـد الـرمحن القـشريي احلـراين، حتقيـق
 . البشائر، بريوت دارم، ١٩٩٨/ـه١٤١٩، ١طصالح، 

السيد :  بن إسامعيل بن إبراهيم البخاري اجلعفي، حتقيقحممد  عبداهللا، أبو الكبريالتاريخ §
  .، بريوتهاشم الندوي، دار الفكر

 الكتـب العلميـة، دار البغـدادي ، اخلطيـب بن عـيل بـن ثابـت أمحد بكر أبو بغداد، تاريخ §
  .بريوت

، أيب القاسـم عـيل بـن ماثـل مدينة دمشق وذكر فـضلها وتـسمية مـن حلهـا مـن األتاريخ §
أيب سـعيد عمـر بـن غرامـة : حتقيـق، الـشافعي عـساكر بـن عبـد اهللا ن هبة اهللا ببناحلسن 

 .بريوت الفكر، دارم، ١٩٩٥ طالعمري،  
 بن احلسن بن هبـة اهللا عيل، شعري احلسن األيب كذب املفرتي فيام نسب إىل اإلمام أتبيني §

  .بريوت الكتاب العريب، داره، ١٤٠٤، ٣بن عساكر الدمشقي، ط
م، دار سـحنون للنـرش والتوزيـع، ١٩٩٧ ط، حممد الطاهر بن عاشور، ويرلتن واالتحرير §

 .     تونس 
/ هـ ١٤١٢،  ١ط السعود، أبو رب النبي عيل عبد، أمهيته وإلسالمية للدعوة االتخطيط §

 . التوفيق النموذجية للطباعة، القاهرة دارم ، ١٩٩٢
، حممــد بــن مجاعــة الكنــاين الــدين در الــسامع واملــتكلم يف أدب العــامل واملــتعلم، بــتــذكرة §

 .م، مكتبة ابن عباس، مرص ٢٠٠٥/هـ ١٤٢٥، ١طعبدالسالم عمر عيل، :حتقيق
أمحـد عبـد الوهـاب :  الفرج عبد الرمحن بن عـيل اجلـوزي، حتقيـقأبو يف الوعظ، التذكرة §

 .، بريوت عرفة املدار، ـه١٤٠٦، ١فتيح، ط

 



 

 

 ١٦٦ 

، أبـو الفـضل عيـاض بـن  املدارك وتقريب املـسالك ملعرفـة أعـالم مـذهب مالـكترتيب §
 دارم، ١٩٩٨/ـهـ١٤١٨، ١، طهاشـمحممـد سـامل :حتقيـقموسى اليحصبي األندلـيس، 

 .الكتب العلمية، بريوت، لبنان 
، مـدار الـوطن ـهـ١٤٢٤ وأثره يف املجتمع، حممـد بـن صـالح العثيمـني، طة الدعاتعاون §

 .للنرش، الرياض 
ــقعــيل، عــيل حممــد التعريفــات § ه، دار ١٤٠٥، ١األبيــاري، طإبــراهيم :  اجلرجــاين، حتقي

 . الكتاب العريب، بريوت 
سعد بـن حممـد :  ابن املنذر، أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري، حتقيقتفسري §

  .النبويةاملدينة ،  املآثردارم، ٢٠٠٢/ـه١٤٢٣، ١ط، ، السعد
 البيـضاوي تفسري البيضاوي، عبد اهللا بن أيب القاسم عمـر بـن حممـد بـن أيب احلـسن عـيل §

 .الشريازي الشافعي، دار الفكر، بريوت 
حممد باسل عيـون الـسود، :  التسرتي ، أبو حممد سهل بن عبد اهللا التسرتى، حتقيقتفسري §

 ـ  . هـ، دارالكتب العلمية، بريوت ١٤٢٣ ط
 الدين عـيل بـن حممـد بـن عالء، ) التأويل يف معاين التنزيل  لباب(  اخلازن املسمى تفسري §

 .م، دار الفكر، بريوت، لبنان  ١٩٧٩/ هـ ١٣٩٩ طالبغدادي الشهري باخلازن،  إبراهيم
 بــن حممــد بــن أمحــد نــرص، أبوالليــث ) العلــوم بحــر(  الــسمرقندي املــسمى تفــسري §

 .حممود مطرجي، دار الفكر، بريوت : حتقيقالسمرقندي، 
هــ، دار ١٤٠١ طتفسري القرآن العظيم، أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري الدمـشقي،  §

 . الفكر، بريوت 
 املكتبـة ، أسـعد حممـد الطيـب: حتقيـق الـرازي، إدريـس القرآن، عبد الرمحن حممد تفسري §

 .العرصية، صيدا 
 طحممـد حامـد الفقـي، : القيم لالمام ابن القيم، مجع حممد اويس الندوي، حتقيقلتفسريا §

 .م، دارالكتب العلمية، بريوت ١٩٧٨/هـ١٣٩٨



 

 

 ١٦٧ 

، ١، فخر الدين حممد عمر التميمي الرازي الشافعي، ط)فاتيح الغيب م(  الكبري التفسري §
 .م، دار الكتب العلمية، بريوت ٢٠٠٠/ـه١٤٢١

 م، اهليئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٩٠ طتفسري املنار، حممد رشيد عيل رضا،  §
عبـد الـرب  عمـر يوسـف بـن عبـد اهللا بـن أبـو ملا يف املوطأ مـن املعـاين واألسـانيد، التمهيد §

 وزارة، ـه١٣٨٧حممد عبد الكبري البكري، ط  ، العلويأمحدمصطفى بن :النمري، حتقيق
  .، املغربعموم األوقاف والشؤون اإلسالمية

ــقحمــي األســامء واللغــات، هتــذيب § ــن رشف النــووي، حتقي مكتــب البحــوث :  الــدين ب
  . بريوت الفكر، دارم، ١٩٩٦، ١والدراسات، ط

بـشار عـواد . د: بن الزكـي عبـدالرمحن املـزي، حتقيـقيوسفجاج  الكامل، أبو احلهتذيب §
 .م،  مؤسسة الرسالة، بريوت ١٩٨٠/ـه١٤٠٠، ١معروف، ط

، ١حممـد عـوض مرعـب، ط:  اللغة، أبو منصور حممد بن أمحد األزهري ، حتقيـقهتذيب §
 .م، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت  ٢٠٠١

سـعد :  بـهاعتنـى السعدي، ارص الرمحن نعبد، ن الكريم الرمحن يف تفسري كالم املناتيسري §
 .ه، دار ابن اجلوزي، الدمام، السعودية ١٤٢٥، ١فواز الصميل، ط

 البيـان عــن تأويـل آي القــرآن، أبـو جعفــر حممـد بــن جريـر بــن يزيـد الطــربي، ط جـامع §
 .هـ، دار الفكر، بريوت ١٤٠٥

يـه وسـلم وسـننه  رسـول اهللا صـىل اهللا علحـديث مـن املختـرص املـسند الـصحيح اجلامع §
 بــن إســامعيل البخــاري حممــد عبــد اهللا أبــو، )صــحيح البخــاري ( وأيامــه، املعــروف بــــ 

الياممـة، ،  ابن كثريدارم، ١٩٨٧/ـه١٤٠٧، ٣ط، مصطفى ديب البغا. د:اجلعفي، حتقيق
 . بريوت 

: حتقيـق، مي الصحيح سنن الرتمذي، أبو عيسى حممد بـن عيـسى الرتمـذي الـسلاجلامع §
 . اكر وآخرون، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت أمحد حممد ش

:  الـسلمي، حتقيـقالرتمـذي بـن عيـسى حممد عيسى أبو سنن الرتمذي، صحيح الاجلامع §

 



 

 

 ١٦٨ 

  .بريوت إحياء الرتاث العريب، دارأمحد حممد شاكر وآخرون، 
 الـدين زيـن الفـرج أيب مـن جوامـع الكلـم، ً العلوم واحلكم يف رشح مخسني حديثاجامع §

 إبـراهيم بـاجس، وشـعيب األرنـاؤوط :حتقيـقمحن بن شهاب الدين البغـدادي، عبد الر
 . الرسالة، بريوت مؤسسةم، ١٩٩٧/ـه١٤١٧، ٧ط
ــانجــامع ب § ــرب، بــن  العلــم وفــضله، أيب عمــر يوســف عبــد اهللاي ــق عبــد ال شــعيب : حتقي

 .م،  مؤسسة الرسالة نارشون، بريوت، لبنان ٢٠١٢/هـ١٤٣٣، ١ط، اؤوطاألرن
ــشعب، اجلــامع ألحكــام § ــي، دار ال ــصاري القرطب ــد اهللا حممــد أمحــد األن ــرآن، أبوعب  الق

 .القاهرة
ــاجلــامع § ــسامع، راوي ألخــالق ال ــوبكر وآداب ال ــت اخلطيــب أمحــد أب ــن ثاب ــيل ب ــن ع  ب

 . املعارف، الرياض مكتبة، ـه١٤٠٣حممود الطحان ، ط : حتقيقالبغدادي، 
، أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكـر )ءالداء والدوا( الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف اجلواب §

  .بريوت الكتب العلمية، دارأيوب الزرعي، 
ـــد، ط § ـــراهيم احلم ـــد اب ـــاز، حمم ـــن ب ـــز ب ـــد العزي ـــام عب ـــرية اإلم ـــن س ـــب م ، ١جوان

 .م، دار ابن خزيمة، الرياض، السعودية ٢٠٠٢/ـه١٤٢٣
 ؤسـسةم بـن حممـد بـن خملـوف الثعـالبي، محن الـرعبد احلسان يف تفسري القرآن، اجلواهر §

 .األعلمي للمطبوعات، بريوت 
 مؤسـسة بـن حممـد بـن خملـوف الثعـالبي ، محن الرعبد احلسان يف تفسري القرآن، اجلواهر §

 . األعلمي للمطبوعات، بريوت 
 القاهرةم  دار العقيدة، ٢٠٠٥/هـ ١٤٢٦، ٧ املقدم ، طأمحد حممد العلم، أهل حرمة §
، توزيـع ـهـ١٤٢٥، ٤ف القحطـاين، ط يف الـدعوة إىل اهللا تعـاىل، سـعيد عـيل وهـاحلكمة §

 .مؤسسة اجلرييس للتوزيع واالعالن، الرياض 
 واملوعظة احلسنة وأثرمها يف الدعوة إىل اهللا يف ضـوء الكتـاب والـسنة، أمحـد نـافع احلكمة §

م، دار األنــدلس اخلــرضاء للنــرش والتوزيــع، ١٩٩٧/ـهــ١٤١٨، ١ســليامن املــورعي، ط



 

 

 ١٦٩ 

 .جدة، السعودية 
هـ، ١٤٠٥، ٤ بن عبد اهللا األصبهاين ، طمحدقات األصفياء، أبو نعيم أ األولياء وطبحلية §

 .دار الكتاب العريب، بريوت 
 .، دار العاصمة، الرياض ـه١٤١٥، ٥ طالب العلم، بكر بن عبد اهللا أبو زيد، طحلية §
 ط املنثور، أبو الفـضل جـالل الـدين عبـد الـرمحن بـن الكـامل الـسيوطي الـشافعي، الدر §

 .  كر، بريوت  الفدارم، ١٩٩٣
 الـرب عمـر يوسـف بـن عبـداهللا بـن حممـد بـن عبـد ، أبو يف اختصار املغازي والسريالدرر §

 ، القاهرة املعارفدار، ـه١٤٠٣، ٢طشوقي ضيف، .د:، حتقيقكيالنمري القرطبي املال
     . 
م، الـدار القوميـة ١٩٦٥ ط عبـدالرمحن الـراوي، حممـد االسالمية دعـوة عامليـة، الدعوة §

 .والنرش للطباعة 
هــ ١٤٠٢، ٣ط شـلبي، رؤوف يف عهـدها املكـي مناهجهـا وغاياهتـا، إلسالمية االدعوة §

  .الكويت القلم ، دارم ، ١٩٨٢/
  .، القاهرة السلفيةاملطبعةهـ، ١٣٤٦، ١ط، حممد اخلرض حسني ، إلصالح اإىل الدعوة §
هــــ ١٤٠٦، ١ط الـــواعي، توفيـــق، " اهلـــدف - الوســـيلة – الرســـالة " اىل اهللا الـــدعوة §

  .الكويت الفالح، مكتبةم، ١٩٨٦/
م، طبعتـه ١٩٩٦ ط إىل اهللا باحلكمـة واملوعظـة احلـسنة، إسـامعيل حامـد خليـل، الـدعوة §

 .اهليئة املرصية العامة للكتاب، مرص 
هــ ، ١٤٠٦، ١ط بـن سـيدي بـن احلبيـب، حممد اخلليل، إبراهيم اهللا يف سورة إىل الدعوة §

  .جدة الوفاء، دار
 .  القومية احلديثة، طنطا املكتبة، ١ط اهللا يوسف الشاذيل، ، عبداإلنسان والدعوة §
م ، دار كنوز اشبيليا للنرش والتوزيع، ٢٠٠٤/ ـه١٤٢٥،  ١ نارص العامر، طالدعوة، محد §

 . الرياض، السعودية 

 



 

 

 ١٧٠ 

، ٣عبـد الـرمحن املـصطاوي، ط:ديوان اإلمام عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه، اعتنـى بـه §
 .   املعرفة، بريوت، لبنان م، دار ٢٠٠٥/ـه١٤٢٦

عبـد الـرمحن : الكالم وأهله، أبو إسامعيل عبد اهللا بن حممد األنصاري اهلروي، حتقيـقذم §
  .نبوية العلوم واحلكم، املدينة المكتبةم، ١٩٩٨/ـه١٤١٨، ١عبد العزيز الشبل، ط

ـــد § ــــ الرائ ـــريح، طـ ـــد الكـــريم الف ـــن عب ـــازن ب ــــ، م ـــدعوة  ـ ـــة وال ، ٢ دروس يف الرتبي
 .م، دار املعارج للنرش والتوزيع، الرياض، السعودية ١٩٩٩/ـه١٤٢٠

، مـدار الـوطن للنـرش، ـهـ١٤٢٤ يف الدعوة إىل اهللا، حممد بن صالح العثيمـني، ط رسالة §
 .الرياض 

حممد حمي الدين : حتقيق بن حبان البستي، حممد أبوحاتم العقالء ونزهة الفضالء، روضة §
 .كتب العلمية، بريوت م، دار ال١٩٧٧/ـه١٣٩٧عبد احلميد، ط 

 عبــد النـارضة واحلـدائق النـرية الزاهــرة يف العقائـد والفنـون املتنوعـة الفـاخرة، الريـاض §
 .، دار املنهاج، القاهرة ٢٠٠٥/ـه١٤٢٦، ١الرمحن بن نارص السعدي، ط

، ـهــ١٤٠٤، ٣ط املـسري يف علــم التفـسري، عبــد الـرمحن بــن عـيل بــن حممـد اجلــوزي، زاد §
 .    وت املكتب اإلسالمي، بري

عـامر أمحـد : حتقيـق الكبري، أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل بـن عبـد اهللا البيهقـي، الزهد §
 .م، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت ١٩٩٦، ٣حيدر، ط

عبـد العـيل عبـد احلميـد :حتقيـقيباين،  بن عمـرو بـن أيب عاصـم الـشأمحد بكر أبو، الزهد §
  . اهرةالق الريان للرتاث، دار، ـه١٤٠٨، ٢حامد، ط

ــق § ــرسي الكــويف، حتقي ــاد بــن ال ــوائي، ط: الزهــد، هن ــار الفري ، ١عبــد الــرمحن عبــد اجلب
 .ه، دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي، الكويت ١٤٠٦

 اقرتاف الكبـائر، أبـو العبـاس أمحـد بـن حممـد بـن حممـد بـن عـيل بـن حجـر عن الزواجر §
تـم التحقيـق واالعـداد بمركـز الدراسـات :، حتقيقالشافعي األنصارياهليتمي السعدي 

م،  املكتبــة العــرصية، ١٩٩٩/ـهــ١٤٢٠، ٢والبحــوث بمكتبــة نــزار مــصطفى البــاز، ط



 

 

 ١٧١ 

 .، لبنان صيدا، بريوت
، ١طعطيـة الزهـراين، .د:، أبو بكر أمحد بن حممد بن هارون بن يزيد اخلالل، حتقيقالسنة §

  .الرياض الراية، دارم، ١٩٨٩/ـه١٤١٠
 دارحممـد فـؤاد عبـد البـاقي، :  بن يزيد القزويني، حتقيقحممد ابن ماجه، أبو عبداهللا سنن §

  . بريوتالفكر، 
حممـد حميـي :  أيب داود، سـليامن بـن األشـعث أبـو داود السجـستاين األزدي، حتقيـقسنن §

  .بريوت الفكر ، دارالدين عبد احلميد، 
 وخالـدفواز أمحد زمريل : حتقيق الدارمي، أبو حممد عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي، سنن §

 . بريوت  -هـ، دار الكتاب العريب ١٤٠٧، ١ط ، السبع العلمي
عبـد الغفـار .د:  بن شـعيب النـسائي، حتقيـقأمحد عبد الرمحن أبو، الكربى لنسائيا سنن §

 الكتـب العلميـة، دارم، ١٩٩١/ـه١٤١١، ١سيد كرسوي حسن ، ط، سليامن البنداري
  . بريوت

 عبـد الـسالم خـرض الـشقريي، حممـد والـصلوات، األذكـار واملبتدعات املتعلقـة بالسنن §
  .   خليل هراس، دار الفكرحممد:حتقيق

شـعيب : حتقيق بن أمحد بن عثامن بن قايامز الذهبي، حممد عبد اهللا أبو أعالم النبالء، سري §
 . ، بريوت الرسالةهـ، مؤسسة ١٤٣١، ٩ط نعيم العرقسويس، وحممد، األرناؤوط

 أيب داود للعيني، أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بـن أمحـد بـن حـسني الغيتـابى رشح §
م، ١٩٩٩/ـهـ١٤٢٠، ١أبو املنذر خالد بـن إبـراهيم املـرصي،  ط:، حتقيقالعينىاحلنفى 
  .الرياض الرشد، مكتبة

م، دار الثريــا ٢٠٠٤/ـهــ١٤٢٥، ٣ األربعــني النوويــة، حممــد صــالح العثيمــني، طرشح §
 .للنرش والتوزيع، الرياض 

ســليامن : رشح العقيــدة الطحاويــة، صــالح عبــدالعزيز حممــد آل الــشيخ، خــرج أحاديثــه §
 .م، دار املودة، املنصورة ٢٠١١/ـه١٤٣١، ١القاطوين ، ط

 



 

 

 ١٧٢ 

هــ، مـدار الـوطن للنـرش، ١٤٢٥ ط رياض الصاحلني، حممد بن صالح العثيمـني ، رشح §
 .الرياض

حممـد الـسعيد بـسيوين زغلـول، :  اإليامن، أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي، حتقيقشعب §
 .  الكتب العلمية، بريوت دار، ـه١٤١٠، ١ط
ب ابن بلبان، أبو حاتم حممد بن حبان بن أمحد التميمـي البـستي، صحيح ابن حبان برتتي §

 .م، مؤسسة الرسالة، بريوت ١٩٩٣/ـه١٤١٤، ٢شعيب األرنؤوط، ط:حتقيق
:  ابن خزيمة، أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة الـسلمي النيـسابوري، حتقيـقصحيح §

 . اإلسالمي، بريوت كتبم، امل١٩٧٠/ـه١٣٩٠حممد مصطفى األعظمي، ط . د
م، مكتبــة ١٩٩٧/ـهــ١٤١٧، ١صـحيح ســنن أيب داود، حممــد نــارص الـدين األلبــاين، ط §

 .املعارف للنرش والتوزيع، الرياض 
م، مكتبـة ٢٠٠٠/ ـهـ١٤٢٠، ١ سنن الرتمذي، حممـد نـارص الـدين األلبـاين، طصحيح §

 .املعارف للنرش والتوزيع، الرياض 
ــة ١٩٩٨/ه١٤١٩، ١صــحيح ســنن النــسائي، حممــد نــارص الــدين األلبــاين، ط § م، مكتب

 .املعارف للنرش والتوزيع، الرياض 
حممـود : حتقيـق،  اجلـوزيبـن الـرمحن بـن عـيل بـن حممـد عبـد الفـرج أبـو الصفوة، صفة §

 . املعرفة، بريوت دارم، ١٩٧٩/ـه١٣٩٩، ٢ط رواس قلعه جي، ، حممدفاخوري
، ١، طريإبـراهيم األيبـا: ، أبو القاسم خلف بن عبد امللك بـن بـشكوال ، حتقيـقالصلة §

 .  الكتاب املرصي، دار الكتاب اللبناين، القاهرة، بريوت دارم، ١٩٨٩/ه١٤١٠
 وآداب اللــسان، أبــو بكــر عبــد اهللا بــن حممــد بــن عبيــد ابــن أيب الــدنيا القــريش الــصمت §

ــقالبغــدادي،  ــ١٤٠٩، ١حممــد عطــا، ط: حتقي ــةمؤســسةم، ١٩٨٨/ـه ،  الكتــب الثقافي
 .بريوت

واملعطلة، أبو عبد اهللا شمس الدين حممـد بـن أيب بكـر بـن الصواعق املرسلة عىل اجلهمية  §
هــ ١٤١٨، ٣عـيل بـن حممـد الـدخيل اهللا، ط:أيوب بن سعد الزرعـي الدمـشقي، حتقيـق



 

 

 ١٧٣ 

 .م، دار العاصمة، الرياض  ١٩٩٨/
ــد الــرمحن بــن اجلــوزي، حتقيــق § ، ١٠حممــد عــوض، ط:صــيد اخلــاطر، أيب الفــرج عب

 .، لبنان م، دار الكتاب العريب، بريوت٢٠٠١/ـه١٤٢٢
م، مكتبـة ١٩٩٧، ـهـ١٤١٧، ١ سنن ابن ماجه، حممـد نـارص الـدين األلبـاين، طضعيف §

 .املعارف للنرش والتوزيع، الرياض 
، ٤ط حـسن حبنكـة امليـداين ، ن الرمحعبد وأصول االستدالل واملناظرة، رفة املعضوابط §

 .م، دار القلم، دمشق ١٩٩٣/ـه١٤١٤
: حتقيـق بن أيب بكر أيـوب الزرعـي، حممدعبد اهللا  أبو الصابرين وذخرية الشاكرين، عدة §

 .زكريا عيل يوسف، دار الكتب العلمية، بريوت 
م، ١٩٩٥ ط، ٢ املعبود رشح سنن أيب داود، حممـد شـمس احلـق العظـيم آبـادي، طعون §

  .، بريوت الكتب العلميةدار
سامرائي ، د مهدي املخزومـي و د إبـراهيم الـ:  بن أمحد الفراهيدي، حتقيقالعني، اخلليل §

 . اهلالل  مكتبةدار و
ــاب رشغــذاء § ــة اح األلب ــبيل، آلداب، حممــد منظوم ــسفاريني احلن ــن ســامل ال ــن أمحــد ب  ب

ــق ــدي، ط:حتقي ــز اخلال ــد العزي ــ١٤٢٣، ٢حممــد عب ــة، دارم، ٢٠٠٢/ـه  الكتــب العلمي
  . لبنان، بريوت

حممـد عبـد :  الكربى، أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بـن تيميـة احلـراين، حتقيـقالفتاوى §
م، دار الكتب العلميـة، ١٩٨٧/ـه١٤٠٨، ١القادر عطا و مصطفى عبد القادر عطا ، ط

 .بريوت، لبنان 
 الفــضل أمحــد بــن عـيل بــن حجــر العــسقالين أبـو البــاري رشح صــحيح البخــاري، فـتح §

 . املعرفة، بريوت دارحمب الدين اخلطيب، : حتقيقالشافعي، 
ًثا النوويــة، برهــان الــدين إبــراهيم بــن عطيــة الفتوحــات الوهبيــة بــرشح األربعــني حــدي §

م، دار الـصميعي، الريـاض، ٢٠٠٧/هــ١٤٢٨، ١أمحـد احلـداد، ط: الشربخيتي، حتقيق

 



 

 

 ١٧٤ 

 .السعودية 
 عبـد حـسنعـيل : حتقيـقزيـن الـدين ابـن رجـب احلنـبيل، يري،  والتعحة بني النصيالفرق §

 . عامر، األردن دارم، ١٩٨٨/ـه١٤٠٩، ٢احلميد، ط
ىل علم اخللف، أبو الفرج زين الدين عبدالرمحن بن رجب احلنـبيل،  علم السلف عفضل §

ـــق ـــدالعظيم، ط: حتقي ـــم عب ــــ١٤٣٢، ٢أبوالقاس ـــاض، ٢٠١١/ه ـــبس، الري م دار الق
 .السعودية

م دار ٢٠٠٤/ هــ ١٤٢٥، ٢عبد الـرمحن حـسن حبنكـة امليـداين،  طهللا،  الدعوة إىل افقه §
 .القلم، دمشق 

عــادل : ، حتقيــقالبغــدادين عــيل بــن ثابــت اخلطيــب  و املتفقــه، أبــو بكــر أمحــد بــالفقيــه §
  .السعودية، الدمام، وزي ابن اجلدار، ـه١٤٢١، ٢طالغرازي، 

 عبد اهللا شمس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو، الفوائد §
  .، بريوت الكتب العلميةدارم، ١٩٧٣/ـه١٣٩٣، ٢ط
ــيض § ــاوي، ط الــصغري، عبــدمع القــدير رشح اجلــاف ــة ـهــ١٣٥٦، ١ الــرؤوف املن ، املكتب

 .مرصالتجارية الكربى، 
 .القاموس املحيط، حممد بن يعقوب الفريوزآبادي، مؤسسة الرسالة، بريوت  §
، ٢حممـد خـري رمـضان يوسـف، ط:  بكر عبـد اهللا بـن أيب الـدنيا، حتقيـقأبو األمل، قرص §

 . ، لبنان بريوت ابن حزم، دارم، ١٩٩٧/ـه١٤١٧
 العزيـز عبـد الـشيخ: تقـديمعامل مع العلامء، عبد الرمحن بن معال اللوحيق،  يف التقواعد §

 .م ٢٠٠٦/هـــ ١٤٢٧، ٢طبن باز، 
ــاب § ــصفدية، ألكت ــة، محــد ال ــن تيمي ــيم ب ــد احلل ــن عب ــق ب ــامل ، : حتقي ــد رشــاد س  طحمم

 .م، دار الفضيلة، الرياض ٢٠٠٠/ـه١٤٢١
 بـن حممـد بـن أيب شـيبة الكـويف،  بكر عبد اهللا، أبو املصنف يف األحاديث واآلثارالكتاب §

 .  ، مكتبة الرشد، الرياض ـه١٤٠٩، ١كامل يوسف احلوت، ط: حتقيق



 

 

 ١٧٥ 

 القاسـم حممـود بـن أبـو عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويـل، الكشاف §
 الــرزاق املهــدي، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، عبــد:حتقيــقعمــر الزخمــرشي اخلــوارزمي، 

 .بريوت 
ــزدوي، ار عــن أصــول فخــر اإلســالم ا األرسكــشف § ــز أمحــد لب عــالء الــدين عبــد العزي

ــق ــر: البخــاري، حتقي ــد عم ــود حمم ــد اهللا حمم ــ١٤١٨ ، طعب ــب ١٩٩٧/ ـه م، دار الكت
 .العلمية، بريوت 

أبـو : بن عـيل بـن ثابـت اخلطيـب البغـدادي، حتقيـقأمحد بكر أبو يف علم الرواية، الكفاية §
  . نبوية العلمية، املدينة الاملكتبةدين، إبراهيم محدي امل، عبداهللا السورقي

 الوعظية، دراسة حتليلية تقويميـة عـىل عينـة مـن مـساجد مدينـة الريـاض، عبـد الكلامت §
العزيز عبد الرمحن العمر، قـسم الـدعوة واالحتـساب، كليـة الـدعوة واإلعـالم، جامعـة 

 ) .غري منشورة ( ، الرياض، ـه١٤٣١/١٤٣٢ حممد بن سعود اإلسالمية، ماماإل
م، داراحلـضارة ٢٠٠٩/ـهـ١٤٣٠، ١، طر العلامء مسمومة، نارص بن سليامن العمـحلوم §

 .للنرش والتوزيع، الرياض 
 . ، دار صادر، بريوت ١ العرب، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي، طلسان §
 للـرتاث، يـان الردار، ـهـ١٤٠٧ بن أيب بكر اهليثمي، ط عيل ومنبع الفوائد، ئد الزواجممع §

 .بريوت ، القاهرة الكتاب العريب، دار
 عبـد احللـيم بـن تيميـة احلـراين، أمحد العباس أبو شيخ اإلسالم ابن تيمية، فتاوى جمموع §

 . ابن تيمية مكتبة، ٢ الرمحن بن حممد بن قاسم، طعبد: حتقيق
 طحممــود خــاطر، :  بــن أيب بكــر بــن عبــدالقادر الــرازي،  حتقيــقحممــد الــصحاح، خمتــار §

 . م، مكتبة لبنان نارشون، بريوت ١٩٩٥/ هـ ١٤١٥
 النـاس، أبـو بكـر عبـد اهللا بـن حممـد بـن عبيـد ابـن أيب الـدنيا القـريش البغـدادي، مداراة §

، بـريوت ابـن حـزم، دارم، ١٩٩٨/ ـهـ١٤١٨، ١حممد خري رمـضان يوسـف، ط:حتقيق
 .لبنان

 



 

 

 ١٧٦ 

أيب بكر أيـوب  السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، أبوعبد اهللا حممد بن مدارج §
م، دار الكتـاب العــريب، ١٩٧٣/هــ١٣٩٣، ٢حممـد حامـد الفقـي،  ط: الزرعـي، حتقيـق

 .بريوت 
حممـد ضـياء : أمحد بن احلسني بن عيل البيهقـي، حتقيـقأبوبكر إىل السنن الكربى، املدخل §

 . اخللفاء للكتاب اإلسالمي، الكويت دار، ـه١٤٠٤طالرمحن األعظمي، 
م ، مؤسـسة ١٩٩٥/  هــ١٤١٥،  ٣طحممد ابوالفتح البيانوين،  اىل علم الدعوة، املدخل §

   .  وتالرسالة، بري
  بابن احلاج  عبد اهللا حممد بن حممد العبدري الفايس املالكي الشهريأبواملدخل،  §
 املعرفــة للطباعــة دارم، ١٩٨١/ هـــ ١٤٠١، ١ط نمــر اخلطيــب، حممــد الــدعاة، مرشــد §

 .والنرش، بريوت 
مجال عيتـاين، :كاة املصابيح، عيل بن سلطان حممد القاري، حتقيق املفاتيح رشح مشمرقاة §

  .لبنان، بريوتم، دار الكتب العلمية، ٢٠٠١ /ـه١٤٢٢، ١ط
:  بـن عبـداهللا احلـاكم النيـسابوري، حتقيـقحممـد عبـد اهللا أبـو عىل الصحيحني، املستدرك §

 . ، بريوتم، دار الكتب العلمية١٩٩٠/ ـه١٤١١، ١ط، مصطفى عبد القادر عطا
م، ١٩٨٩/ هــ ١٤٠٩، ١، طعـيل صـالح املرشـد،  الدعوة يف العرص احلارضمستلزمات §

  .مرص، دمنهور لينه، مكتبة
 . اإلمام أمحد بن حنبل، أبو عبداهللا أمحد بن حنبل الشيباين، مؤسسة قرطبة، مرص مسند §
املسند الصحيح املخترص من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول اهللا صىل اهللا عليـه  §

ـــ  ــروف بـ ــسلم ( وســلم   املع ــن احلجــاج القــشريي ، )صــحيح م ــسلم ب ــو احلــسني م أب
  .بريوت إحياء الرتاث العريب، دارحممد فؤاد عبد الباقي، : النيسابوري، حتقيق

 يف غريب الرشح الكبري للرافعي، أمحد بن حممد بن عـيل املقـري الفيـومي ، املصباح املنري §
 .املكتبة العلمية، بريوت 

، ٢حبيب الرمحن األعظمـي، ط:  أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين، حتقيق،املصنف §



 

 

 ١٧٧ 

 . اإلسالمي، بريوت املكتب، ـه١٤٠٣
م، ٢٠١٠/ـهـ١٤٣١، ٥معامل يف طريق طلب العلم، عبد العزيز بن حممـد الـسدحان، ط §

 .دار القبس للنرش والتوزيع، الرياض، السعودية 
عبـد الـسالم حممـد : حتقيـق فارس بـن زكريـا،  احلسني أمحد بنأيب مقاييس اللغة، معجم §

 . م، دار اجليل، بريوت١٩٩٩/ـه١٤٢٠، ٢هارون، ط
:  عيل بن املطرز، حتقيقبن الفتح نارص الدين بن عبد السيد ابو يف ترتيب املعرب، املغرب §

  . حلب أسامة بن زيد، مكتبةم، ١٩٧٩، ١ط، حممود فاخوري وعبد احلميد خمتار
 بـن أيب بكـر أيـوب حممـد عبـد اهللا أبونشور والية العلم واإلرادة،  دار السعادة وممفتاح §

 . الكتب العلمية، بريوت دارالزرعي ، 
مقومات الداعية الناجح يف ضوء الكتاب والسنة، سعيد بـن عـيل بـن وهـف القحطـاين،  §

 .م، مؤسسة اجلرييس للتوزيع واإلعالن، الرياض ٢٠٠٨/ـه١٤٢٩، ٢ط
م، دار العاصــمة، ٢٠٠٢/هـــ  ١٤٢٣، ١مـد الــسدحان، ط العلــامء، عبــدالعزيز حممنزلـة §

 .الرياض 
حممـد . د: حتقيـق بن تيمية احلـراين، ليم بن عبد احلأمحد العباس أبو السنة النبوية، منهاج §

 .  ، مؤسسة قرطبة ـه١٤٠٦، ١رشاد سامل، ط
، مكتبــة ـهــ١٤٣١، ١ ســليامن العــريب بــن صــفية، طد الــسلف يف الــوعظ، أيب يزيــمــنهج §

 .للنرش والتوزيع، الرياض، السعوديةاملنهاج 
م، دار اجلامعــة ٢٠٠٨ ط احلــسنة، عبــد املــنعم صــبحى أبــو شعيــشع أبــو دنيــا، املوعظــة §

 .اجلديدة، األسكندرية، مرص 
ــــارص عبــــد الــــرمحن العــــامر، طنــــصوص § ، ٢ الــــدعوة يف القــــرآن الكــــريم، محــــد ن

 .م، دار إشبيليا، الرياض، السعودية ٢٠٠٢/هـ١٤٢٢
 الدين أيب احلسن إبراهيم بن عمر البقاعي، برهان اآليات والسور، اسبن الدرر يف تنظم §

 .  الكتب العلمية، بريوت دارم، ١٩٩٥/هـ١٤١٥عبد الرزاق غالب املهدي، ط : حتقيق

 



 

 

 ١٧٨ 

، هـ، مرص للطباعـة١٣٩٥، ٧، طحمفوظ عيل املرشدين اىل طرق الوعظ واخلطابة، هداية §
 .م، دار الفكر ١٩٨١/ـه١٤٠١ط 
 )االنرتنت (  العاملية املعلومات عىل شبكة عمواق: ًثالثا

 as.org.binbaz.www   املوقع الرسمي للشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا تعاىل 



 

 

 ١٧٩ 

 
 

 الصفحة املوضوع
 ١ : املقدمة

 ٢ . أمهية املوضوع ً:أوال
 ٣ .وع  أسباب اختيار املوض:ًثانيا
 ٣ . أهداف البحث :ًثالثا
 ٤ . الدراسات السابقة :ًرابعا

 ٨ . منهج البحث :ًخامسا
 ٩ خطة البحث: ًسادسا
 ١١ :التعريف بمفردات البحث: التمهيد

 ١٢ . باملوعظة احلسنةالتعريف : املبحث األول
 ١٩ .بالعلامء التعريف : املبحث الثاين

 ٢٨  .التعريف بالدعوة: املبحث الثالث
 ٣٣ .   من الكتاب والسنة املوعظة احلسنة للعلامءمرشوعية : الفصل األول
 ٣٤ . الكريم  من الكتاباملوعظة احلسنة للعلامءمرشوعية : املبحث األول
 ٥٠  .النبوية من السنة املوعظة احلسنة للعلامءمرشوعية : املبحث الثاين
 ٥٦ .وأدهبا املوعظة احلسنة للعلامء  ةأمهي: الفصل الثاين
 ٥٧  .املوعظة احلسنة للعلامءأمهية : املبحث األول
 ٦٢ .أدب املوعظة احلسنة للعلامء : املبحث الثاين

 ٧٠ . حقوق العلامء، وأساليب موعظتهم :الفصل الثالث
 ٧٤ : حقوق العلامء، ويتضمن مطلبني: املبحث األول
 ٧٤ . حقوق العلامء حال حياهتم :املطلب األول

 



 

 

 ١٨٠ 

 الصفحة املوضوع
 ٨١ . حقوق العلامء بعد وفاهتم :لب الثايناملط

 ٨٦ : أساليب موعظة العلامء، ويتضمن مطلبني: املبحث الثاين
 ٨٦ . املوعظة املبارشة :املطلب األول
 ٩٠ . املوعظة باملراسلة :املطلب الثاين
 ٩٦  .ضوابط املوعظة احلسنة للعلامء وجماالهتا :الفصل الرابع
 ٩٧ . العلامء ضوابط وعظ: املبحث األول
 ١٠٥ .جماالت وعظ العلامء : املبحث الثاين

 ١٢٠ . األثر الدعوي للموعظة احلسنة للعلامء :الفصل اخلامس
 ١٤٢ :وتتضمن ما ييل: اخلامتة
 ١٤٢ .نتائج البحث . ١
 ١٤٣ .توصيات البحث . ٢

 ١٤٥ :وتتضمن ما ييل: الفهارس
 ١٤٦ . فهرس اآليات القرآنية-
 ١٥٦ .اديث النبوية فهرس األح-
 ١٥٩ . فهرس اآلثار-
 ١٦١ .األشعار فهرس -
 ١٦٢ . فهرس الكلامت الغريبة-
 ١٦٣ .فهرس املصادر واملراجع  -
 ١٧٩ .فهرس املوضوعات  -
 


