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ت�صدير
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احلمد هلل رب العاملني ، وال�سالة وال�سالم على �سيد املر�سلني وعلى اآله 
و�سحبه اأجمعني.

فلعله من البدهيات القول اإن الوعظ ي�سكل وجها من وجوه التوا�سل بني 
بالواجبات،  التذكري  يتم  به  النا�ص،  وعموم  والدعاة  واملر�سدين  العلماء 

والتحذير من املنهيات، وبوا�سطته يحقق امل�سلحون ر�سالتهم يف املجتمع.
�ساء  متى  به  يقوم  الواعظ،  ل�سجية  يوما مرتوكا  يكن  الوعظ مل  اأن  غري 
باعتباره  الوعظ  مع  يتعامل  اأن  تقت�سي  التوجيه  قواعد  اإن  بل  �ساء،  وكيف 
تراعي  كما  وحركته،  ولغته  الواعظ  يف  �سروطا  تراعي  وخــربات،  مهارات 

�سروطا يف املوعوظ.
تقدم  اأن  الكويت  بدولة  الأوقــاف  بــوزارة  الإ�سالمية  الثقافة  اإدارة  وي�سر 
باإبراز   املخت�سة  الر�سالة  هــذه  واملر�سدين  والــدعــاة  اخلطباء  عموم  اإلــى 
العظيم  ال�سيخ حممد عبد  وفنياتهما، من ت�سنيف  والإر�ساد  الوعظ  طرق 
الزرقاين، اإ�سهاما منها يف التح�سي�ص باأهمية املو�سوع، واحليطة من الإقدام 
على الوعظ بدون موؤهالت نف�سية وتربوية وجمالية، داعني املولى عز وجل 
ميزان  يف  جهودهما  يجعل  واأن  اجلــزاء،  خري  وحمققها  كاتبها  يجزي  اأن 

ح�سناتهما....

    
اإنه �سميع جميب.     
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مقدمة املحقق
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احلمد هلل الذي له ما يف ال�سمواِت والأر�ِص، وله احلمد يف الآخرة، وهو 
احلكيُم اخلبرُي.

ا لنهتدَي لول اأْن هدانا اهلل. واحلمد هلل الذي هدانا لهذا، وما كنَّ

و�سلى اهلل و�سلم وبارك على �سيدنا حممٍد، ر�سول اهلل وخريته من خلقه، 
باإِح�ساٍن  تبعهم  ومن  واأ�سحابه  اآله  وعلى  املر�سلني،  واأ�سرف  النبيني،  خامت 

اإلى يوم الدين.

والدعوة  والــدعــوة،  العلم  ديــن  الإ�ــســالم  اأن  نقرر  اأن  القول  نافلة  فمن 
الأنبياء  من  �سلف  خلري  خلف  هم  الدعوة  واأهــل  بالعلم،  اإل  لها   قيام  ل 
القول                                                                                                                                         اأح�سن  ميلكون  لكونهم  ومكانتهم  فمكانهم  وال�سهداء،  وال�سديقني 
{چ چ ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ   ڎ    ڎ ڈ} 

]ف�سلت:33[، وهم اأتباع الدين احلق، قال تعالى{ ک  ک گ گ 
ڻ          ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

ڻ } ]الن�ساء: 125[ .

ہ  واأف�سل اخللق من امل�سطفني الأخيار هم قدوتهم {  فهذا ن�سبهم 
ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ              ۇ 

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ   ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

ې ې ى ى ائ     ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ 

ۈئ    ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی } ]الأنعام:88 - 90[.

فهذه �سبيلهم وهذا ن�سبهم وعملهم اإميان واتباع وعمل �سالح .

وكلها ل تقوم اإل بالعلم، فهو ممهد لالإميان ومر�سد لالتباع ومميز للعمل 
ال�سالح .

ولهذا كانت القراءة هي مفتتح وحي اهلل اإلى ر�سول اهلل | : { چ چ 
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ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ڑ     ڑ ک ک ک ک  گ } ]العلق: 1 - 5[

الذي خلق  با�سم اهلل  اْقــَراأْ  ابتداعًا،  اإتباعًا ل  ــَراأْ   اْق تعلما وتعليما،  اْقــَراأْ 
له  �سريك  ل  وحــده  وله  وتوفيقا،  وهداية  ا�ستعانة  فباهلل  الأكــرم،  ولربك 

اإخال�سًا و�سدقًا يف التوجه اإليه وجعل العمل له لإعالء كلمته .

م�ستبعد  الف�ساد  فــاإن  الــكــرمي،  ولوجهه  با�سمه  الــقــراءة  تكون  وحينما 
عن  الظلم  ورفع  ب�سرعه  اأر�سه  لتعمري  باأمره  قيامًا  ال�سبيل  هو  والإ�سالح 

خلقه .
ل دمارًا وتخريبًا ول �سفكًا وتقتياًل، واإمنا طاعًة وخريًا  وتعمريًا وبرًا .

العلم والإميان والتباع- الذي هو ع�سمة من اخلطر واخلطل وال�سالل 
اإلى  اإح�سانًا  ربه  ليقوم بحق  امل�سلم  ال�سالح، كلها مهمات  والعمل  والزلل- 

خلقه، وتعمريًا لأر�سه ليفوز بوعده .

والناهني عن  باملعروف  الآمرين  اهلل  اإلى  الداعني   تنتظر  اهلل  اأر�ص  اإن 
املنكر.

يقول الزرقاين -رحمه اهلل وطيب اهلل ثراه - يف مناهله » احلق ل يعرف 
بالرجال اإمنا يعرف احلق ب�سالمة ال�ستدلل« )1(.

ويقول العالمة امل�سلح املجاهد الإمام حممد الب�سري الإبراهيمي-رحمه 
اهلل- » من اأبهج �ساعات العمر �ساعة يقف فيها اأخ يحادث اإخوانه على ب�ساط 
ال�سعور امل�سرتك والإح�سا�ص ال�سادق والإخال�ص يف القول وح�سن الإ�سغاء 
يتلو عليهم ما فيه العربة من ما�سيهم وحا�سرهم. يذكرهم ما لي�سوا عنه 
العمل  اإلى اجلد يف  للم�ستقبل املحجوب، يدعوهم  الأهبة  اأخذ  بغافلني من 
غبار  نف�ص  اإلى  يدعوهم  ال�ساحلات،  يف  التعاون  اإلى  يدعوهم  امل�سرتك، 

1 ( مناهل العرفان يف علوم القراآن )2/ 419(.
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اإلى  يدعوهم  احلياة،  يف  ال�سابقني  جماراة  اإلى  يدعوهم  والتواكل،  الك�سل 
العمل ملا فيه �سعادة الدارين. يدعوهم اإلى نبذ موجبات التفرق والتخاذل، 
يدعوهم اإلى تقوية اأ�سباب الألفة والأخوة، يدعوهم اإلى اأخذ �سوؤون احلياة 
اإليه،  دعا  ما  قيمة  فيعرفون  في�سمعون  يدعوهم  املعقولة،  اأ�سبابها  من 
الواجب،  اإلى  والتنبيه  احلق  اإلى  والإر�ساد  الدعوة  بف�سيلة  الداعي  فيفوز 
عند  الكل  ويلتقي  بالن�سيحة،  والعمل  ال�سرت�ساد  بف�سيلة  املدعو  ويفوز 

اأ�سرف غاية يف هذه احلياة وهي اأداء الواجب الجتماعي« .

ويقول »نعتقد اأن من حق اهلل علينا الدعوة اإليه، و�سيعّم الإ�سالح الديني 
هذه الأمة ل بقوتنا بل بقوة اهلل، و�سيتفق النا�ص عليه حتى كاأن مل يكن بينهم 
فيه خالف، و�سيهتدي ال�سال وير�سد الغوي، وثقوا اأنه ما اختلف اثنان يف 

احلق اإل واأرغمهما احلق على التفاق فيه«. 

باأ�سحاب  يبتدئ  �ساحًلا  �سلًفا  الإ�سالحية  الدعوة  يف  لنا  »واإن  وي�سيف 
ر�سول اهلل | ول ينتهي اإل بقيام ال�ساعة«)1(. 

واإ�سهاما يف التذكري بهذه املعاين اجلليلة، فاإين اأقدم للقراء الكرام واأهل  
الدعوة، هذه الر�سالة الفريدة يف بابها ل�سيخ من �سيوخ الإ�سالم وعلم من 
اأهل علوم القراآن يف الع�سر احلديث، اأمال يف اأن  حتقق الغاية املن�سودة من 
تاأليفها وحتقيقها، واإ�سهاما يف تر�سيد اأ�ساليب الوعظ والإر�ساد يف ع�سرنا 

هذا.. واهلل املوفق للفالح

كتبه/ عبد القادر حممد املهدي اأب� �شنيج 

1 ( اآثار الإمام حممد الب�سري الإبراهيمي )1/ 50/ 112/ 209/ 303(.
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ترجمة امل�ؤلف :

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ    تعالى {  قال اهلل 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ } ]الأحزاب: 23[ 

القراآن بقوله:  الإبراهيمي - رحمه اهلل-   الب�سري  و�سف العالمة حممد 
»القراآن كتاب الكون، ل تف�ّسره حق التف�سري اإل حوادث الكون. 

والقراآن كتاب الدعوة، ل تك�سف عن حقائقه العليا اإل ت�ساريف الدهر. 

والقراآن كتاب الهداية الإلهية العامة، فال يفهمه اإل امل�ستعّدون لها«.

به فقال:»جاء  نهتدي  لفهمه كي  تو�سل  التي  الأ�سباب  ثم بني رحمه اهلل 
فهًما  فهمه  على  متوقف  به  والهتداء  واإ�سعادهم،  الب�سر  لهداية  القراآن 
�سحيًحا، وفهمه ال�سحيح متوقف على اأمور: منها فقه اأ�سرار الل�سان العربي 
ال�سنة  الوا�سع على  الّطالع  ومنها  وذوًقــا،  ملكًة  ي�سّمى  ما  اإلى  ينتهي  فقًها 
القراآن  ا�ستعرا�ص  ومنها  للقراآن،  وبيان  �سرح  هي  التي  والعملية  القولية 
اإلى در�سها، لأن القراآن كل ل تختلف  اأو  اآية منه  اإلى فهم  التوّجه  كله عند 
اأجزاوؤه، ول يزيغ نظمه، ول تتعاند حججه، ول تتناق�ص بّيناته، ومن ثم قيل: 
ا، مبعنى اأن مبّينه ي�سرح جممله، ومقيده يبنّي  اإن القراآن يف�ّسر بع�سه بع�سً
املراد من مطلقه، اإلى اآخر الأنحاء التي جاء عليها القراآن يف نظمه البديع، 
وترتيبه املعجز، ومنها الرجوع يف مناحيه اخل�سو�سية اإلى مقا�سده العامة، 
وكل  لبع�سها،  بع�سها  ي�سهد  مت�ساوقة  وعمومياته  القراآن  خ�سو�سيات  لأن 
هذه الأمور ل تتهياأ اإل ل�ساحب الفطرة ال�سليمة، والتدّبر العميق، والقريحة 

اليقظة، والذهن ال�سايف، والذكاء الوّهاج«. 

اإلى اأن يقول رحمه اهلل :« وما زلنا نرى من اآيات حفظ اهلل لدينه اأن 
يقوم يف كل ع�سر داٍع اأو دعاة اإلى القراآن، واإمام اأو اأئمة يوّجهون الأمة 
منه،  اهلل  مراد  لالأمة  ي�سرحون  مف�ّسرون  اأو  ومف�ّسر  اإليه،  الإ�سالمية 
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اأول هذه الكلمة، ويجعلونه  ويتناولون تف�سريه بالأدوات التي ذكرناها يف 
بينها،  والعقل، وحكًما  الراأي  وال�سطالحات ومنازع  املذاهب  حجة على 

اإليها«)1(. اإليه ول يرجع  واأ�ساًل ترجع 
ال�سيخ  الأدوات  بهذا  القراآن  مع  وتعاملوا  ال�سفات  بهذه  ات�سفوا  وممن 

العالمة  حممد عبد العظيم الزرقاين )- 1368 هـ( )- 1948 م( .
ْرقاين )ب�سم الزاي( :من اأهايل  اجلعفرية يف املحافظة  حممد العظيم الزُّ
املنوفية.  ملحافظة  تابعة  بلدة  وهي  زرقان  اإلى  ون�سبته  م�سر.  من  الغربية 
واأغلب الظن اأنه ولد يف مطلع القرن الرابع ع�سر الهجري، من علماء الأزهر 
مب�سر. تخرج بكلية اأ�سول الدين، وعمل بها مدر�سًا لعلوم القراآن واحلديث 

يف تخ�س�ص الدعوة والإر�ساد بكلية اأ�سول الدين �سابقًا. 
الدعوة  القراآن - ط( و)بحث - يف  العرفان يف علوم  كتبه )مناهل  من 
والإر�ساد ط()2(، وله ر�سالة �سغرية يف )البدع وموقف الإ�سالم منها ط(، 

وله ) املنهل احلديث يف علوم احلديث. 
وقد كان لل�سيخ رحمه اهلل ن�ساط وا�سع وم�ساجالت كثرية ومواقف  م�سرفة، 
خا�سة على �سفحات جملة الهداية، وهو من كتابها املربزين واأحد اأع�ساء 

جلنة الفتوى بها .

الأزهر، يف حدود  العام جلبهة علماء  اأنه كان ي�سغل من�سب الأمني  كما 
عام 1947م تقريبًا، لكن ل نعرف تفا�سيل كثرية عن ذلك)3( . كما كان رحمه 

الطبعة:  الإ�سالمي. /  الغرب  229( دار   /226 الإبراهيمي )4/  الب�سري  الإمام حممد  اآثار   ) 1
الأولى 1997.

2 ( الأعالم الزركلي )6/ 210( قلت وقد بحثت عنه فلم اأجد املطبوع .
– ب�سفته الأمني العام لها- مقدمة �سد �ساحب  اأحد العلماء املوقعني على مذكرة  3( ال�سيخ كان 
على  للح�سول  اهلل  خلف  اأحمد  حممد  الأ�ستاذ  قدمها  التي  القراآن(  يف  الق�س�سي  )الفن  ر�سالة 
الدكتوراه من كلية الآداب – وقد كان لها �سدى كبري وخا�سة يف البيئات الدينية الإ�سالمية، لحتوائها 
على ما يعد نفيًا لل�سدق التاريخي يف القراآن الكرمي. يقول اأحمد ح�سن الزيات :« وقد تلقينا كثريًا 
من الر�سائل يف هذا املو�سوع، منها ر�سالة من)جبهة علماء الأزهر( م�سحوبة مبذكرة مرفوعة اإلى 
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اهلل اأحد اأبرز مدر�سي ق�سم الوعظ والإر�ساد بكلية اأ�سول الدين.

والناظر يف كتب ال�سيخ يجده – بحق-  جماهدًا بقلمه ول�سانه، ففي كتاب 
الــواردة يف  ال�سبهات  م�ستفي�ص على  رد  القراآن«  علوم  العرفان يف  »مناهل 
ر�سالته  اأنك جتد يف  كما  املتغربني،  واأتباعهم من  امل�ست�سرقني  ع�سره من 
ال�سغرية »البدع وموقف الإ�سالم منها« تقوميًا وت�سحيحًا ملا هو خروج على 

تعاليم الدين، وابتعاد عن القتداء ب�سيد املر�سلني |  . 

واأما كتابه املنهل احلديث يف علوم احلديث فهو رد لل�سبهات حول ال�سنة 
ورواتها وناقليها من ال�سحابة الكرام ر�سي اهلل عنهم مما ف�سا يف القرن 

املن�سرم . 

ثراه  وطيب  اهلل  رحمه  م(   1948..= هـ   1367  -  000( بالقاهرة  تويف 
وجعل اجلنة مثواه ورحم اهلل علماءنا وم�سايخنا رحمة وا�سعة وبارك يف عمر 

احلي منهم ونفع بهم اآمني .... اآمني.

)ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك ورجال دولته الأكرمني( وقد وقع عليها رئي�ص اجلبهة ال�سيخ حممد 
املذكرة )ولقد  الزرقاين، وقد جاء يف هذه  العظيم  ال�سيخ حممد عبد  لها  العام  والأمني  ال�سربيني 
م�سى على ن�سر هذا النباأ وقت ي�سمح بتكذيبه لو كان كاذبًا، لكن اأحدًا مل يكذبه، ل املوؤلف ول امل�سرف 
الكلية؛  جمل�ص  ينعقد  حتى  بالر�سالة  تنتظر  اأنها  اخلرب  يف  جاء  التي  الآداب  كلية  عمادة  ول  عليه، 
وذلك يدلنا على اأن الأمر خطري يجب الإ�سراع بعالجه لأنه وباء جديد اأ�سد فتكًا واأفظع اأثرًا من وباء 
الكولريا يف هذه الأيام فاإنه يجني على الأرواح ل على الأ�سباح وي�سيب الأمة يف دينها وهو اأعز عليها 

من حياتها( جملة الر�سالة العدد 747 - بتاريخ: 27 - 10 - 1947
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حممد عبد العظيم الزرقاين �شاعرا.

العلم  وتهنئة  امللكي،  اجللو�ص  بعيد  الحتفال  بني  ق�سائده  تتنوع  �ساعر 
ومعاهده بجلو�ص امللك فوؤاد على عر�ص م�سر، وبني امل�ساركة يف تاأبني عامل 
والدين،  العلم  نوادي  من  ناد  افتتاح  يف  وامل�ساركة  ذكراه،  واإحياء  علم،  اأو 
ويف �سعره حكمة وموعظة وتاأمل يف اأحوال الدنيا والآخرة، ودعوة اإلى العلم 
وحدة  على  املحافظة  مع  عليها،  وح�ص  الإ�سالمية،  للقيم  واإعالء  والدين، 

الوزن والقافية.

ق�سيدة  منها:  )طنطا(،  الأخــبــار  �سفينة  جريدة  ن�سرتها  ق�سائد  له 
النفو�ص  »حتية  وق�سيدة   ،1922 مار�ص   - ع36   - العظيم«  الفقيد  »ذكرى 
لعيد اجللو�ص« - اأكتوبر 1928، وق�سيدة »حتية الدين لنادي جمعية ال�سبان 

امل�سلمني« - اأكتوبر 1928.

يقول يف ق�سيدته ذكرى الفقيد العظيم : يف رثاء حممد عبد الرحيم

الذكر َحـــَيـــا  ــْل  و�ــســلــ�ــسِ ـــْرنـــا  فـــذكِّ ـــْم  ق األ 
ــرِب ــق ـــ�ـــصَّ حـــديـــث املـــــوت فــيــنــا مـــع ال وق

املـــــوت عـــربٌة اإبــــــالغ ويف  الـــذكـــر  فــفــي 
ــدهــر ــل ل الـــتـــيـــّقـــُظ  الــــقــــرب  رقـــــــدة  ويف 

لت�ستفي جتــــــود  ــــا  ــــي دن ـــا  ـــه ل ـــُت  ـــب ـــج ع
بالفور ــبــ�ــص  ــْي لــَت ـــا  اأحـــيـــاًن ــّر  وتــخــ�ــس  ...

الـــهـــمِّ والبال اإلــــى  اأفــ�ــســت  فـــــاإْن قـــّربـــْت 
العمر مــدى  تبكّي  يوًما  اأ�سحكت  ولــو   ...

ها بكفِّ عـــــــوٍد  ــــري  غ فـــيـــهـــا  املـــــــرء  ومــــــا 
واحَلــــّر الــقــّر  الــكــّف يف  ــب طــــوَع  يــقــلَّ  ...
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ـــتـــعـــاٌر وهــــالــــٌك وجــــــــــــوُدَك فـــيـــهـــا مـــ�ـــس
َي�ْسري اإذا  كاخليال  فيها  و�سخ�سك   ...

ُيــــِقــــْم اإن  كـــاملـــ�ـــســـافـــر  اإل  اأنـــــــت  ومـــــا 
يجري ما  ف�سرعان  يرحل  واإن  فوقٌت،   ...

ــــردى ال ــا  ــه ب وداِر  ـــل  ب داِرْك  ــحــك  ــوي ف
الـــدور اآخـــر  يف  اخلــلــد  ـــدار  ب لتحظى   ...

ــــــق هــــــواهــــــا ب�����ال�����ث�����الث ف����اإن����ه وطــــــّل
ال�سّر اإلـــى  يــهــوي  الإنــ�ــســان  بــه  هـــواٌن   ...

ـــــْفـــــُت لـــهـــا دنــــيــــا غــــــــروٍر وخــــدعــــٍة       اأ�ـــــسِ
ــر امل مــطــعــمــهــا  طــــّي  زعــــــاٍف  ـــمٍّ  ـــس و�  ...

�سرابها  احــتــ�ــســاء  نف�سي  عــلــى  حـــظـــْرُت 
�ُسْكر ــال  ب ــــردي  وت تــــزري  ــَوُتــهــا  فــنــ�ــسْ  ...

ــــــُت اإلـــــــــى ربـــــــي وخـــــالـــــق قــــّوتــــي ــــــْب وت
والــــــرِبّ لـــلـــعـــبـــادة  ــي  ــس ــفــ� ن وبـــــــارئ   ...  

عمره  عـــا�ـــص  مـــن  احَلــــــرْب  اأن  واأيـــقـــنـــت 
اجلهر ويف  اخلفاء  يف  �سدًقا  اهلل  مع   ...  

يــعــيــ�ــص �ــســعــيــد الـــعـــلـــم بـــــاهلل والـــّر�ـــســـا 
الأجـــر خــالــد  مـــات يف  اإن  بــه  ويــحــيــا   ...  

�سيخنا  فــــذلــــك  ـــك  �ـــس يف  كـــنـــت  اإذا 
الــَقــْدر الــكــربى عــلــى رفــعــة  ــا  ــن ــت  ... واآي

هـــــو احلـــــــي مــــيــــًتــــا واحلــــــيــــــاة بــــذكــــره 
ــّر ــُغ ال تــفــيــ�ــص جــــالًل مـــن مــكــارمــه   ...  
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بيننا  ـــاه  ـــاي ـــق ب كـــانـــت  مــــن  ـــــات  م ـــــا  وم
والــــدرِّ بــــالــــدراريِّ  تــــزري  �ــســنــائــع   ...  

ـــــا مـــــــات الإمــــــــــــام واإمنـــــــا لــــعــــمــــرك م
ــهــرت وال الــ�ــســقــاوة  دار  مـــن  ــل  ــّق ــن ت  ...  

ـــى ـــن وامل ــــعــــادة  ــــ�ــــسّ ال دار  يف  واأقـــــبـــــل 
اأمـــر ــا بـــال  ــــــداران حــًق لــتــحــيــا بـــه ال  ... 

وحـــكـــمـــٍة ـــــــوٍر  ن �ـــســـمـــ�ـــُص  اإل  هـــــو  ـــا  ـــم ف
ال�سري يف  التنّقل  ال�سم�ص  عــادة  ومــن   ...  

هـــدى جـــــوهـــــره  اأنَّ  اإل  ـــحـــر  ـــب ال هـــــو 
والبحر ــرب  ال يف  الفيا�ص  اأنـــه  �ــســوى   ...  

ــم والـــتُّـــقـــى  ــل ــع ــال تـــعـــّهـــد قـــلـــب الـــنـــا�ـــص ب
والن�سر بالبعث  الــديــن  ــات  رف واأحــيــا   ...  

ويقول يف ق�سيدته حتية الدين – وقد األقاها يف حفل افتتاح جمعية 
ال�سباب امل�سلمني �سهر اأكتوبر- 

ّبان نــــــــــــــاِد  ...  بني احلوا�سِر والبــــوادي يا نــــــادَي ال�سُّ
هـذا بنــائي يف البــــــــــــــالِد  ...  َحَرُم الهدى للقـــــا�سديْن
�سُت من تقــــــــوى وعـــلِم  ...  وُبنيُت من حزٍم وعـــــــزِم اأُ�سِّ
ورغبُت يف حت�ســني قومــي  ...  من �ســـر كـيـــد امللحــدين
ورفعُت بالإ�ســــــالم ركنـــــي  ...  وجلــــــوت بالآداب ح�سني
وحميت بالأخـــالق ح�سني  ...  فالدين خلق واخللق دين
و�سعيُت يف التجديد جهدي  ...  من غيــــر تبـــديــٍد وزهــِد
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اأق�ال العلماء يف الثناء على كتابه »مناهل العرفان« .

قال حممد عبد املنعم القيعي رحمه اهلل »مناهل العرفان« لل�سيخ الزرقاين، 
جمع فيه املوؤلف بني الأ�سلوب البليغ والتحقيق العلمي«)1(.

العرفان يف علوم  :»مناهل  املطعني  العظيم  املرحوم عبد  العالمة  ويقول 
القراآن« كتاب غنى باملعلومات الوفرية، والجتهادات ال�سائبة التي تخت�ص 

بعلوم القراآن املختلفة)2(.

لل�سيخ  القراآن  علوم  يف  العرفان  :»مناهل  الرومي  فهد  الأ�ستاذ  ويقول 
حممد عبد العظيم الزرقاين، وهو بحق من اأف�سل املوؤلفات يف هذا العلم، 
�ساحبه  اعتنى  فقد  القراآن،  علوم  من  كثري  على  ا�ستماله  اإلى  اإ�سافة  فهو 
اأو حديًثا، وهو حني يوردها  بالرد على ال�سبهات الواردة يف كل علم قدمًيا 
ي�سوق حججها وبراهينها ثم يكر عليها فال يبقي لها اأثًرا، واإ�سافة اإلى هذا 
ا حتى لتح�سب نف�سك  فاإنه يقدم هذه العلوم باأ�سلوب اأدبي ي�سدك اإليه �سدًّ

-واأنت تخو�ص عوي�ص الق�سايا- تقراأ قطعة اأدبية)3(.

ولقيمة الكتاب العلمية اقرتح البع�ص اأن يكون هو مرجع الإعالميني يف 
خطابهم للعامة مثلما فعل الدكتور حممد ب�ستان فهو يقول :»والذي يعنينا 
اأمامنا  فنجد  القراآن  علوم  درا�سة  الأ�سلوب يف  هو حتديث  املقام  هذا  يف 
عبد  حممد  الأ�ستاذ/  لل�سيخ  القراآن(  علوم  يف  العرفان  )مناهل  كتاب: 
جيد  وهو  اأ�سلوبه  وجدد  واأظهره  العلم  هذا  َجلَّى  فقد  الزرقاين،  العظيم 
الإعالمية  بالربامج  اخلا�سة  البحوث  لإع��داد  مرجعًا  عليه  العتماد  يف 
العلماء  مهمة  هــذه  اأن  اإل  الأ�سلوب،  عــايل   الأحــيــان  بع�ص  يف  كــان  واإن 
متناول  يف  ويجعلوه  اأ�سلوبه  يب�سطوا  اأن  الــقــراآن  علوم  يف  املتخ�س�سني 

1 ( الأ�سالن يف علوم القراآن )�ص: 5(
2 ( خ�سائ�ص التعبري القراآين و�سماته البالغية )1/ 165(

3 ( درا�سات يف علوم القراآن - فهد الرومي )�ص: 44(
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ال�سامعني وامل�ساهدين واملتابعني على الإنرتنت)1(.
ومع ذلك جند يف الكتاب حرية علمية مل تتقيد بقيد التقليد لل�سابقني من 
املوؤلفني يقول الدكتور خالد ال�سبت: ) كتاب مناهل العرفان من اأهم واأ�سمل 
فيه  تعر�ص  موؤلفه  اإن  القراآن - حيث  اأي علوم   - املو�سوع  ما كتب يف هذا 
لأهم مباحث هذا العلم واأكرثها فائدة، كما قام بدمج املو�سوعات، والأنواع 
لعبارة  يفرقها كما فعل غريه، مع �سياغته  واحد، ومل  املت�سابهة يف مبحث 
هذا الكتاب باأ�سلوب رفيع، ودملجة - اأي ت�سوية - حمكمة، يف الوقت الذي 

جمع فيه مادته العلمية من موؤلفات كثرية ومتنوعة، تزيد على املائة« )2(.

القراآن(  علوم  يف  العرفان  )مناهل  :»كتاب  علوان  توفيق  الدكتور  ويقول 
اأ�سهر كتب  – رحمه اهلل تعالى - من  لل�سيخ حممد عبد العظيم الزرقاين 
على  عكويف  ومع  والباحثني،  العلم  طلبة  بني  تداول  واأكرثها  القراآن،  علوم 
القراءة املتاأنية الدقيقة للكتاب وقفت على ما فيه من الفوائد اجلمة واخلري 
العظيم واجلهد املبارك مما هو جدير بالحتفاء والثناء والتقدير ... ومع 

اعتماده على من �سبقه لكن لل�سيخ اإ�سافات كثرية نافعة وقيمة«.  

ويقول يف مو�سع اآخر: »وقيمة كتاب ال�سيخ كبرية وجهده  فيه مبارك–كتب 
اهلل اأجره- فلقد اأجاد فيه �سواء من جهة غزارة العلم اأو �سال�سة التعبري، اأو 
الغرية واحلما�سة البادية عند مناظراته للم�ست�سرقني ومن �سابههم، يف وقت 
كان اللجوء اإلى املناظرات العقلية واملنطقية هو ال�سالح الأمثل للمنافحة عن 

الإ�سالم«. 

خمت�سرات  بــني  جمعه  يف  املــبــارك  اجلهد  »مــع  اآخــر  مو�سع  يف  ويــقــول 
املطولت التي ل طاقة لطالب العلم بها، ودون اللجوء اإلى الخت�سار املخل 

�سبتان  د. حممد ح�سن حممد  الإعالم  و�سائل  وعلومه يف  الكرمي  القراآن  تعليم  اأ�ساليب  تقومي   )  1
النا�سر: جممع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف باملدينة املنورة )�ص: 45(

2(مناهل العرفان للزرقاين - درا�سة وتقومي الدكتور خالد بن عثمان ال�سبت )2/ 927( ط دار ابن 
عفان �سنة 1418هـ.
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الذي يعدم النفع بالعلم يف مادة علوم القراآن«. 

ل�سفره  الكبرية  »القيمة  منها  باأو�ساف  علوان  توفيق  الدكتور  و�سفه  ثم 
 ......... القراآن  علوم  جمال  يف  القيم  لكتابه  العالية  القيمة  النافع...... 

العمل اجلليل، وهو م�سنف عظيم النفع« )1(.

وقال ال�سيخ حممد عجاج اخلطيب عن مناهل العرفان : .........»ناق�ص 
اأ�سلوب  يف  تكلم  ثــم  الــدامــغــة،  القوية  باحلجج  وفندها  ال�سبهات  بع�ص 
القراآن الكرمي وخ�سائ�سه واإعجازه وما يلحق به ورد بع�ص ال�سبهات حول 
كليات  يف  العالية  الدرا�سات  طالب  حاجة  يف  جامًعا  الكتاب  فجاء  ذلــك؛ 

ال�سريعة)2(.

القيمة العلمية لر�شالة ال�عظ والإر�شاد: 

هذه ر�سالة �سغري حجمها كثري نفعها، جعلها املوؤلف - رحمه اهلل تعالى- 
مادة للتدري�ص بكلية اأ�سول الدين بق�سم الوعظ والإر�ساد –وهو ق�سم جديد 

بالأزهر خا�سة – ويف العامل الإ�سالمي عامة.

وهي من اأوائل الكتب التي در�ست يف ق�سم اإجازة الوعظ والإر�ساد بكلية 
اأ�سول الدين بالأزهر ال�سريف. 

الرتقاء  منها  الغر�ص  كان  موؤلفات  جمموعة  من  واحدة  الر�سالة  وهذه 
بحال الدعاة والدعوة يف م�سر الأزهر، �سمن م�سروع الإ�سالح الذي قام به 
�سيخ الأزهر ال�سيخ املراغي رحمه اهلل وطيب اهلل ثراه. يقول حممد حممد 
املدين وهو يتحدث عن م�سروعاته الإ�سالحية :»ولقد رج الأزهر يومئذ رجة 
عنيفة هي الرجة التي ت�ساحب دائمًا عهود الثورة، وتغري امل�سلحني بامل�سي 

و �ص162  بعدها/  وما  العرفان« �ص)7(  الأ�ساعرة يف كتاب مناهل  »نق�ص عقائد  كتابه  1 ( يف 
وما بعدها / ط  دار بلن�سية اململكة العربية ال�سعودية ط 1 1422هــ 

الر�سالة  موؤ�س�سة  ط  اخلطيب  عجاج  حممد   )159 )�ص:  وامل�سادر  والبحث  املكتبة  يف  ملحات   )  2
الطبعة: التا�سعة ع�سر 1422 هـ - 2001م.
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يف طريقها غري ناك�سني، ومن يتتبع خطواته يف الإ�سالح يجدها خطوات 
والإر�ساد  الوعظ  ق�سم  »اإن�ساء  اخلطوات  هــذه  ومــن  ..؛  وموفقة«  وا�سعة 
ففتح بذلك لالأزهر ولالأمة وللدين األوانًا من اخلري وال�سالح لي�ص ينكرها 
وله يف  :»ال�سيخ علي حمفوظ  رئا�سته  تولى  اأول من  وكان   )1( اأحـــد«.......! 
اخلطابة والوعظ  والإر�ساد كتب كانت –مع غريها مما �سنذكره - نواة هذا 
العلم فيما بعد بتخ�س�ص الدعوة بالأزهر، وهي كتاب »فن اخلطابة واإعداد 
و»�سبيل  واخلطابة«  الوعظ  طرق  اإلى  املر�سدين  هداية  و»كتاب  اخلطيب« 

احلكمة يف الوعظ واخلطابة«. 

ومن هذه الكتب كتاب )مفتاح اخلطابة والوعظ( وهو كتاب يف العقائد 
و�سائر  للحكام  ال�سرعية  املعامالت  واآداب  والف�سائل  والأخالق  والعبادات 
الأزهر  علماء  اأحــد  العدوي  اأحمد  حممد  ال�سيخ  الأ�ستاذ  �سنفه  النا�ص، 
امل�ستغلني بال�سنة، ومدر�سي الق�سم العايل فيه، ووعاظ امل�ساجد الر�سميني؛ 
لي�ستعني به يف وعظه وخطبه، ويكون خري مادة لغريه من خطباء امل�ساجد 
وغريهم من الواعظني، ومباحثه تدخل يف ب�سعة ع�سر كتاًبا. ويف كل كتاب 
به؛  العلم  اإلــى  امل�سلمني  جميع  حاجة  ت�ستد  فيما  ف�سول  الكتب  هــذه  من 
ومادتها كلها من الكتاب وال�سنة التي يحتج بها .... عر�ص املوؤلف كتابه هذا 
على وزارة الأوقاف لتقرر اإر�ساد خطباء امل�ساجد التابعة لها ووعاظها على 
ال�ستعانة به على عملهم ؛ فندبت جلنة من كبار علماء الأزهر لفح�سه ، ثم 
قررت ) حتت رقم 1282 �سنة 1341 ( : )اإن هذا الكتاب �سالح لأن يكون 

مادة ي�ستعني بها الوعاظ واملدر�سون يف اإلقاء مواعظهم ، ودرو�سهم()2(.

ويقول ال�سيخ حممد عبد العزيز اخلويل :»ولقد وزعت وزارة الأوقاف على 
مدر�سيها وخطبائها كتاب )مفتاح اخلطابة والوعظ( والذي هو اآيات بينات 

1 ( جملة الر�سالة )415/ 17( العدد 415 بتاريخ: 1941/06/16،من مقال بعنوان »عهد. . . وعهد 
مقارنة وتعليل«.

2 ( جملة املنار- حممد ر�سيد ر�سا )28/ 397( ذو احلجة - 1345هـ / يونيه - 1927م.
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در�سهم  من  اأولى  الكتاب  هذا  للنا�ص  يدر�سوا  فالأن  �سحيحة  واأحاديث 
كتب الفقه والكالم ، فاإن اأ�سدق احلديث كتاب اهلل ، وخري الهدي هدي 

.)1(»| حممد 

العزيز  عبد  حممد   : ال�سيخ  تاأليف  الديني  الوعظ  اإ�ــســالح  وكتاب 
الأولى  الطبعة  مب�سر  واأولده  احللبي  البابي  م�سطفى  طبع  اخلــويل  

1347 هـ -1929م.

وكتاب » اخلطابة اأ�سولها، تاريخها يف اأزهر ع�سورها عند العرب«  لالإمام 
حممد اأبو زهرة  رحمه اهلل . 

اأحمد احلويف - رحمه اهلل- وهو كتاب  وكتاب » فن اخلطابة« للدكتور/ 
كثرية فوائده وفرائده وغريها .

باخلطابة  الهتمام  عم  بل  الأزهــر  على  م�سر-  الأمــر-يف  يقت�سر  ومل 
لي�سمل كليات احلقوق حلاجة املحاكم ال�سرعية واأهل املحاماة لذلك العلم.

ولي�ص علم اخلطابة ول التاأليف يف الوعظ والإر�ساد بجديد، ولكن اجلديد 
اإدخاله يف اإطار تنظيمي وتعليمي ومنهجي يخ�سع للدولة، وهذا من اأ�سباب 

رقي الدعوة .

- الدع� والإ�شالح يف العامل الإ�شالمي :

يقول حممد البهي : ونعني بـ»الإ�سالح الديني« يف جمال الإ�سالم:  حماولة 
ق�سد  و�سكوك  �سبه  من  حولها  اأثــري  ما  ورفــع  الدينية،  للقيم  العتبار  رد 

التخفيف من وزنها يف نفو�ص امل�سلمني.

ونعني به كذلك حماولة ال�سري باملبادئ الإ�سالمية من نقطة الركود التي 
يقف  ل  حتى  املعا�سر،  امل�سلم  حياة  اإلى  امل�سلمني،  حياة  يف  عندها  وقفت 

1 ( جملة املنار )27/ 251(.
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م�سلم اليوم موقف املرتدد بني اأم�سه وحا�سره؛ عندما ي�سبح يف غده)1(.

ل  وهي  لالإ�سالح  احلاجة  الإ�سالمي-  العامل  يف  اجلميع-  ا�ست�سعر  لقد 
تكون اإل عن طريق امل�ساجد، ول يكون ذلك اإل بنه�سة الدعوة .

 لذا كتب كثري من العلماء يف هذا الفن م�سحوبا بالدعوة لالإ�سالح كما 
اهلل  وطيب   - اهلل  رحمه  ح�سني  اخل�سر  حممد  الأزهــر  �سيخ  العالمة  فعل 
ثراه– وقد حتدث فيه عن الدعوة واأدبها ومن يقوم بها، وما الذي يدعى اإلى 
الواعظ بحق...؟   .. وهو من هو  واأجاب عليه  �سوؤال مهمًا  واأورد  اإ�سالحه، 
وقد جعل هذه املو�سوعات وغريها �سبياًل لإ�سالح الأمة بالدعوة، ولإ�سالح 

الدعاة بالعلم والعمل)2(.
ول اْلإِْن�َساء  ومنها ما كتبه الطاهر ابن عا�سور يف بع�ص كتبه مثل كتاب »اأ�سُ
�سمنها  عمليًا  واقعًا  جعلها  اإ�سالحية  روؤيــة  اهلل  رحمه  ولل�سيخ  واخلطابة« 
د  مَّ حُمَ ْيخ  ال�سَّ :»َبَداأَ  بن حميدة  امْلْهدي  يقول  بقريب«  ْبح  ال�سُّ »اأََلْي�َص  كتابه: 
ار الأوفياء يِف تخطيط مراحل  اْلأَْن�سَ اِهر بن عا�سور مب�ساعدة ثلة من  الطَّ
ِتي َيَراَها كفيلة بتحقيق الهدف الَِّذي ي�سبو اإَِلْيِه  اَلح وتطبيق الّنظم الَّ اْلإِ�سْ
ْعِليم  التَّ اأ�ساليب  َعن  تكلم  اأَن  بعد  كبوته  من  اْلَعِظيم  املعهد  ِبَهَذا  ِلْلُخُروِج 
الَِّذي  بقريب«  ْبح  ال�سُّ اأََلْي�َص  ِكَتابه»  يِف  ْقد  النَّ ِبِل�َسان  ومناهجه  »الزيتوين« 
اأَلفه �سنة 1907م - 1321هـ َوالَِّذي �سمنه ُروؤَْيته لالإ�سالح وحدد ِفيِه اأَ�سَباب 
اَلح َحال اْلأمة َل يكون  تخلف اْلُعُلوم م�سنفا كل علم على ِحدة َواْعترب اأَن اإ�سْ
ل َمن اأدخل  اِنب«)3(. وهو اأوَّ ْعِليم َواْلِقَيام على َهَذا اجْلَ اإِلَّ باإ�سالح مناهج التَّ

1 ( الفكر الإ�سالمي احلديث و�سلته بال�ستعمار الغربي للدكتور/ حممد البهى )�ص: 331/329 وما 
بعدها( الطبعة الثامنة �سنة 1395 هـ النا�سر مكتبة وهبة.

2 ( انظر الدعوة اإلى الإ�سالح ور�سائل الإ�سالح باملجلد اخلام�ص من الأعمال الكاملة لالإمام حممد 
بدولة  الإ�سالمي  الوعي  جملة  اإ�سدارات  من  احل�سيني،  الر�سا  علي  املحامي  جمع  ح�سني  اخل�سر 

الكويت ط 1 1431هـ / 2010م.
3 ( من مقدمة كتاب التحرير والتنوير/ َتْرَجَمة اْبن عا�سور، بقلم امْلْهدي بن حميدة/ وانظر َجامع 

د اْلَعِزيز اْبن عا�سور �ص 121. مَّ الزيتونة امَلْعلم َوِرَجاله - حُمَ
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اإ�سالحات تعليمّية وتنظيمّية يف اجلامع الزيتوين يف اإطار منظومة تربوية 
فكرية، �ساغها يف كتابه الذي يدل على عقلية تربوية فذة، والذي كان �ساهدًا 

على الإ�سالح الرتبوي والتعليمي ال�سرعي املن�سود.

واجلرب  والفيزياء  كالكيمياء  جديدة  ــواّد  م الدرا�سة  اإلــى  اأ�ــســاف  وقــد 
وغريها، واأكرث من درو�ص ال�سرف، ومن درو�ص اأدب اللغة، و�َسَرع بنف�سه يف 

تدري�ص ديوان احلما�سة، ولعّله اأول من دّر�ص ذلك يف الزيتونة)1(.

ِة  ْه�سَ ِميَد ْبُن َباِدي�َص« َراِئُد النَّ ومن هوؤلء العالمة اْلأُ�ْسَتاِذ اْلإَِماِم » َعْبُد احْلَ
َزاِئِر...   �ُسَها ِباجْلَ ِة َوُموؤَ�سِّ اَلِحيَّ َرَكِة الإِ�سْ ِديَثِة ِبامْلَْغِرِب اْلَعَربِي َوَقاِئُد احْلَ احْلَ
عا�ص يوؤلف النفو�ص، وي�سيد العقول، ويبني الرجال كاجلبال، كما قال عنه 
كان  وقت  يف  دعائمها  واأقــوم  اأر�سد  للنه�سة  ويهيئ  الإبراهيمي،  العالمة 
يف  ول  حتى  مثيل  له  لي�ص  اجلزائر  على  املحدق  واإرهاقه  املطبق،  ظالمه 

الأ�ساطري)2(.

اهلل  رحمه  كان  وقد  الإبراهيمي،  الب�سري  حممد  العالمة  كذلك  ومنهم 
يف طليعة املجاهدين يف �سبيل الإ�سالح الديني، وحماربة الدجل، والبدع، 

واخلرافات، وال�سركيات)3(.

�سامدون،  �سابرون  والــرجــال  تتوالى  والــدعــوات  ي�سري  الركب  ومــازال 
الوحي مكانًا ومكانة،  بقدر موطن  النه�سة  ففي بالد احلجاز كانت معامل 
ونذكر يف ذلك ال�سيخ حممد بن عبد الوهاب وما قام به كرث كاتبوه كما كرث 

عارفوه.

 ومن هوؤلء ال�سيخ عبد الرحمن ال�سعدي وله رحمه اهلل موؤلفات كثرية يف 
مو�سوعات �ستى، وهذه املوؤلفات مليئة بالنظرات الثاقبة، واللفتات البارعة، 

1 ( تراجم لت�سعة من العلماء ملحمد احلمد )�ص: 95(.
2 ( العقائد الإ�سالمية لبن بادي�ص )�ص: 9(.

3 ( تراجم لت�سعة من العلماء  )�ص: 120(.
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وال�ستنباطات الدقيقة التي تدل على ذكاء، وعبقرية، و�سعة يف الأفق، وتدبر 
للعواقب، ونظر يف املقا�سد العليا، وامل�سالح العامة.

كما اأنها مليئة بالفوائد الرتبوية، والو�سايا النافعة، والتجارب النا�سجة، 
التي رمبا ل جتد اأكرثها يف غري موؤلفاته)1(.

ويف بالد ال�سام كان العالمة جمال الدين القا�سمي :»فقد بلغ اجلمود 
اأي  وال�سنة، يف  بالكتاب  امتنعوا عن الحتجاج  اأن  الدين  اأدعياء  بع�ص  من 
اأمر من اأمور الدنيا والدين، وقنعوا بكتب الفقهاء وحدها، على ما فيها من 
اختالف. واأ�سبح قول الفقيه عندهم هو وحده احلجة وال�سند، فلما اأدرك 
القا�سمي هذه احلقيقة املرة، راأى اأن الإ�سالح ل ميكن اأن يتم بال�ست�سهاد 
بالكتاب وحده، واإن كان د�ستور امل�سلمني اخلالد، ول بال�سّنة معه، واإن كانت 
متممة له، لذلك عمد اإلى الإكثار من نقل اأقوال اأئمة امل�سلمني الغابرين يف 
من  خ�سومه  لأن  ذلك  ال�سامية،  دعوته  مع  من�سجما  كان  ما  يختار  كتبه، 
رجال الدين، اإذا كان لهم اأن يعرت�سوا على اأقواله، فلي�ص لهم اأن يعرت�سوا 

على اأقوال الفقهاء الأقدمني، بل عليهم اأن ي�سلموا مبا جاء فيها.

ومل يكن يقت�سر يف نقوله عن الأئمة املعروفني من املذاهب الأربعة وغريهم 
من فال�سفة امل�سلمني. واإمنا كان يجد القول ال�سحيح لدى زيدي اأو معتزيل 
اأو خارجي اأو غريهم، فال مينعه ذلك من ال�ست�سهاد بقوله. ل بل قد يرى 

قول لأحد العلماء الفرجنة، في�سارع اإلى التقاطه و�سمه اإلى كتابه«)2(.

العلماء  نوف  مل  حيث  العذر-  نطلب  اأن  اإل  العجالة  هذه  يف  ي�سعنا  ول 
العامل  يف  الإ�ــســالح  لأعــالم  بالرحمة  وندعو   - وحقها  حقهم  وجهودهم 

الإ�سالمي يف �ستى ربوعه، وحيثما �سرقت ال�سم�ص وامتد �سوء النهار.

1 ( تراجم لت�سعة من العلماء )�ص: 156(.
2 ( مقدمة املحقق ملحا�سن التاأويل للقا�سمي )1/ 3(.
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 فكم من علم اإ�سالح وطالب ر�سد لالأمة يرى حالها ويتمنى اإخراجها من 
حمنتها باإ�سالحها.

تاريخ  بارزة يف  البنا، فما كتب عنه لهو عالمة  الإمام ح�سن  ومن هوؤلء 
الإ�سالم يف الع�سر احلديث، بل يف تراث الإن�سانية اإن مل نبالغ .    

وال�سيخ حممد ر�سيد ر�سا والأمني ال�سنقيطي واآل �ساكر، وغريهم كثري يف 
الهند واحلجاز ويف م�سر وال�سام ويف العراق واملغرب ويف كل مكان .

وهذا الذي ذكرناه اإمنا هو عن الأفراد الذين جتمعت فيهم خ�سال اخلري 
والغرية على الأمة، واخلوف عليها  فكانوا –ول يزال غريهم- يرفعون �سعار 
{ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ     ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ} 

]88 ]هود: 
يقول الدكتور عبد املجيد عمر النجار  :»ومن املعلوم اأن يف الدين الإ�سالمي 
احلفظ  معاين  اأحــد  وهــو  الــزمــان  عرب  باقيًا  حتفظه  ذاتية  قــوة  وتعاليمه 
 { ڳ ڳ ڳ ڱ     ڱ ڱ  ڱ   } قوله  يف  تعالى  اهلل  به  وعد  الذي 
]احلجر:9[ فحينما ت�سعف الأمة فهذه القوة هي التي تدفع للمقاومة  �سد 
العتداء اخلارجي اأو النحراف الداخلي اأو الرتاجع احل�ساري، جند القوة 
الذاتية تدفع يف تعاليم الدين برجل من امل�سلمني اأو بفئة منهم للعمل على 
 ِ ِبي ُهَرْيَرَة، ِفيَما اأَْعَلُم، َعْن َر�ُسوِل اهللَّ اإفراج ال�سدة واإ�سالح الف�ساد : فَعْن اأَ
َلَها  ُد  َراأْ�ِص ُكلِّ ِماَئِة �َسَنٍة َمْن ُيَجدِّ ِة َعَلى  اْلأُمَّ ِلَهِذِه  َيْبَعُث   َ | َقاَل: »اإِنَّ اهللَّ
ِديَنَها«.)1( ولو تعر�ست اأي اأمة ملا تعر�ست له اأمة الإ�سالم  ملا بقي لها وجود 
ولكن حفظ اهلل هذه الأمة مبا �سرع لها من مبادئ قوية عليها قامت وعنها 
اآل اأمر الأمة الإ�سالمية اإلى التخلف احل�ساري  فلما  تدافع،  – اأن  –وجب 

1 ( �سنن اأبي داود )4/ 109( يف املالحم، باب ما يذكر يف قرن املائة، واإ�سناده �سحيح، ورواه اأي�سًا 
احلاكم و�سححه ووافقه الذهبي.
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ب�سيحات  يعاجلها  ظل  مبادئها  قوة  يف  املتمثل  �سمريها  فــاإن  قــرون  منذ 
ومل  التح�سر،  طريق  يف  م�سارها  وت�سحيح  تخلفها،  من  لالإيقاظ  متوالية 
اأكــان عامل جمدد،  �سواء  التخلف من �سائح موقظ،  اأزمــان  يخل زمن من 
تطورت  قرون  الثالثة  يقارب  ما  ومنذ  جماهد  قائد  اأو  م�سلح،  جمتهد  اأو 
اأن  اإلى  متفرقة يف عمومها  فردية  تكون �سيحات  اأن  الإيقاظ من  �سيحات 

اأ�سبحت حركات اإ�سالحية جماعية منظمة«)1(.          

يقول  وكما  امل�سجد  من  يبداأ  الإ�سالح  باأن  مقتنعًا  كان  اجلميع  اأن  على 
امل�سجد،  جو  يف  الأخالقي  ا�ستقالله  على  يعرث  امل�سلم  :»اإن  نبي  بن  مالك 
اإذ يكون اجتماع اأ�سخا�ص، يخلق تاأثري الوعظ لديهم الظروف الأولية التي 
ظهرت فيها الفكرة الإ�سالمية على عهد امل�سلمني الأولني. وقد كانت الطاقة 
احليوية لدى �سحابة النبي | يف تلك الظروف ل منظمًة فح�سب، واإمنا 

موجهًة لأداء ن�ساط م�سرتك، نعرف تاريخه.

الفكرة  ب�سيطرة  امل�سجد،  جو  يف  هذا،  ع�سرنا  يف  امل�سلم  �سعر  ما  فــاإذا 
ال�سعور مبجرد  واإذا ما وجد نف�سه ي�سل عن هذا  الإ�سالمية على غرائزه، 
ال�سروري  الإطــار  اأنه ل يجد يف احلياة  فمعنى ذلك  ال�سارع،  اإلى  خروجه 
ح�سية  اأغرا�ص  وجهة  طاقته  يوجه  حني  الأخالقي،  ا�ستقالله  ينقذ  الذي 
تذكره  ولكنها  النظرية،  الناحية  من  فح�سب،  الأعلى  ملثله  مناق�سة  لي�ست 
دائمًا باأنه مدفوع مع غريه من امل�سلمني يف ن�ساط م�سرتك يجب اأن يحقق 

عمليًا هذا املثل الأعلى امل�سرتك«)2(. 

الإ�سالحية  اجلماعات  و  اأ الأفراد  يف  املتمثلة  الذاتية  القوة  وهذه 
اأحزاب وحركات  اأو  اأو جماعات  كانوا  اأفرادا  املاآخذ  ت�سلم جميعها من  مل 
على اختالف امل�سميات، وهذه النتيجة �سارت م�سلمة، ولكن لو نظرنا اإليها 
1 ( ال�سهود احل�ساري لالأمة الإ�سالمية  )ج3 �ص6(  م�ساريع الإ�سهاد احل�ساري للدكتور عبد املجيد 

عمر النجار  ط دار الغرب الإ�سالمي ط 2.
2 ( ميالد جمتمع )�ص: 111(.
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يف اإطار التوحيد والكمال املطلق هلل، وهو الغني، مع الختالف والنق�ص يف 
الب�سر وهم اأهل احلاجة، لكان الأمر هني واخلطب ي�سر.

اأفراد  بها  قام  اأ �سواء  والإ�سالحية،  التجديدية  احلركات  اإن  ونقول 
و جماعات اإمنا هي متكاملة بالنظر اإلى اهتماماتها وطرق عملها جمتمعة،  اأ
فهذه تقوم على الرتبية والتعليم والعمل، وهذه تهتم باحلديث النبوي وتلفت 
النظر اإليه، وهذه تنظر اإلى املقا�سد والو�سائل واأخرى تنبذ التقليد وحتارب 
البدع، واأخرى تهتم باجلانب العقدي وكلها ت�ستند اإلى الكتاب وال�سنة بح�سب 
ال�سلة بهما يكون قربها وبعدها، وبح�سب ذلك اأي�سًا ي�سلم املنهج ويت�ساعف 

الإنتاج والإجناز.        

من  فرتة  يف  ظهرت  والإر�ــســاد«-  الوعظ  »ر�سالة  ومنها   - اجلهود  وهذه 
تركتها على دول  الأمة، ففيها �سقطت اخلالفة ووزعت  الفرتات على  اأ�سد 
الحتالل، فوقعت دول الإ�سالم وعوا�سم اخلالفة ومواطن الثقافة حتت يد 
كلها حتت  والعراق  واحلجاز  العربي  املغرب  وبالد  وم�سر  فال�سام  املحتل، 
الظلم واجلهل، فكان من الطبيعي اأن ينه�ص العلماء لالإ�سالح، وهو يبداأ من 
ُلها« وال�سبيل  َلَح به اأوَّ ُلُح اآِخُر هذه الأمِة اإل مبا �سَ امل�سجد بالتعليم، » فلن َي�سْ

اإلى ذلك باإ�سالح املر�سدين .   

واأن  الدعوة،  انحطاط  يتحدث عن  ال�سيخ وهو  ر�سالة  وهذا ما جنده يف 
النا�ص  وعامة  العلماء  وبني  والأمــراء  العلماء  النف�سام بني  �سبب ذلك هو 

وكتاب ال�سيخ موجه اأ�سالة للمر�سدين .  

املناهل  كتابه  ونظرة يف  بحق،  نظرنا - جمدد  - يف  الزرقاين  والعالمة 
مع  وعمله  الإ�سالمية  الهداية  جمعية  يف  و�سعيه  وعمله  ذلك،  على  تربهن 
وت�سديه  العلماء  هيئة  كبار  يف  وع�سويته  ح�سني،  اخل�سر  حممد  العالمة 

للغارات يف ع�سره تثبت ذلك .
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امل�سلمني وجمع كلمتهم على كلمة رب  واألف بني قلوب  رحم اهلل اجلميع 
العاملني. اآمني اآمني اآمني .

- ن�شبة الر�شالة اإىل م�ؤلفها:

كتبه   :»من  الزرقاين  العظيم  ال�سيخ حممد عبد  الزركلي يف ترجمة  قال 
بحث ) يف الدعوة والإر�ساد(« واأ�سار اإلى اأنه طبع)1(.

ومل اأجده مطبوعًا بالرغم من كرثة البحث وال�سوؤال، لكن املتيقن اأن هذه 
الر�سالة مل حتقق، ومن كانت عنده ن�سخة مطبوعة اإن اأمدنا بها فله من اهلل 

اجلزاء ومنا الدعاء. 

وممن اأ�سار اإلى بحث الدعوة والإر�ساد الدكتور خالد ال�سبت ولكن مرجعه 
لل�سعر  البابطني  »مو�سوعة  يف  ترجمته  يف  وجاء  للزركلي)2(.  الأعالم  كتاب 
العربي«: »له كتابان مطبوعان: مناهل العرفان يف علوم القراآن، ويف الدعوة 

والإر�ساد«)3(.
ومن الأمور القاطعة يف ن�سبة الكتاب  فهار�ص املكتبة  الأزهرية)1: 194( 

و) 7: 477(.
اأن  الراجح  اأن  وهو  اإليه  النظر  ولفت  بالهتمام  جدير  اآخر  اأمر  وهناك 

الر�سالة بخط املوؤلف والدليل على ذلك اأمور :
اأول: ل يوجد عليها ا�سم نا�سخ اأو كاتب كما هو معروف .

يف  ر�سالتي  اأكتب  اأن   :»فاخرتت  الر�سالة  مقدمة  يف  املوؤلف  قول   : ثانيًا 
الوعظ والإر�ساد وطرقهما ف�سرعت م�ستعينا باهلل عز وجل«. وهذا ن�ص يف 

كونه كتبها .

1 ( الأعالم الزركلي )6/ 210(.
2 ( )كتاب مناهل العرفان للزرقاين - درا�سة وتقومي( الدكتور خالد بن عثمان ال�سبت )1/ 47(.

3 ( انظر الرابط لرتجمة املوؤلف مبو�سوعة البابطني:
  huup://www.almoajam.org/poeuu_deuuails.php?id=6581 
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وقوله اأي�سًا يف املقدمة :»وجعلت عمدتي يف ر�سالتي هذه كتاب اهلل تعايل 
التفا�سري  من  �سح  مبا  م�ستاأن�سًا  ال�سالح،  �سلفه  واآثــار   ،| ر�سوله  و�سنة 

وكتب احلديث وما يوثق به من غري ذلك«.

ثالثًا : قال املوؤلف يف املخطوط )�ص 23 ورقة رقم 13( »تكتب يف ع�سر 
تتنا�سب  املوؤلف  عليها  نبه  التي  واجلملة  املكتوب،  ميني   على  وهي  القوة« 
التنبيه هي نف�ص اخلط  اأن جملة  اإليه، كما  النقل  نبه على  الذي  مع املكان 

تقريبًا.

فلو فر�ص اأن املوؤلف مل يكتب الر�سالة وكتبها غريه ونبه على نقل اجلملة 
املنت«  اأو  »ال�سلب  الر�سالة  خط  على  التنبيه  خط  يختلف  اأن  املعهود  لكان 

ولكن هما �سواء تقريبًا 

ليعدها  وراجعها  كتبها  املوؤلف  يكون  اأن   - اأرجحه  ما  وهذا   - يكون  وقد 
للطباعة فنبه على هذا النقل . واهلل اأعلم بال�سواب)1(. 

واأي�سًا يف الورقة رقم 16 �ص 29: و�سع املوؤلف عنوان »تاريخ اإن�ساء ق�سم 
اأي�سا ل يختلف عن خط الكتابة يف الر�سالة عمومًا.  الوعظ احلديث« وهو 

ولذلك اأمثلة يف بقية الر�سالة هي :
ويف الورقة رقم 17 ال�سفحة 31 )يكتب اأوًل( . 

ويف ورقة رقم 19 �ص35)وقوله تعالى(، 
ويف ورقة رقم 28 �ص53)�سروري للواعظ ل كمايل( .

1 ( واجلملة املنقولة هي :»ومنهم مو�سى بن �سيار الذي قال عنه اجلاحظ«، »وكان مو�سى بن �سيار من 
اأعاجيب الدنيا كانت ف�ساحته بالفار�سية بوزن ف�ساحته بالعربية، وكان يجل�ص يف جمل�سه امل�سهور 
به فيقعد العرب عن ميينه والفر�ص عن ي�ساره فيقراأ الآية من كتاب اهلل ويف�سرها للعرب بالعربية ثم 
يحول وجهه اإلى الفر�ص فيف�سرها لهم بالفار�سية فال يدري باأي ل�سان هو اأبني، واللغتان اإذا التقتا يف 
الل�سان الواحد اأدخلت كل واحدة ال�سيم علي �ساحبتها اإل ما ذكروا من ل�سان مو�سى بن �سيار، 
�سيار ثم عثمان  اأقراأ يف حمراب من مو�سي بن  الأ�سعري  اأبي مو�سى  بعد  الأمة  ومل يكن يف هذه 

املعلي«. ثم  النحوي  يون�ص  ثم  اأ�سعد  ابن  �سعيد  بن 
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 ويف ورقة رقم 52 �ص101 »تاريخ يف املقدمة«.

ويف ورقة رقم 86 �ص170 قال املوؤلف »نظر يف 19 نوفمرب 1928م« بخط 
باب  من  كانت  اأنها  الظاهر  لكن  لها،  م�سابه  وهو  الر�سالة  خلط  مغاير  

املراجعة لأن �سمة هذا اخلط ال�سرعة .

رابعًا: قول املوؤلف يف نهاية الر�سالة. »بعون اهلل تعالى مت تبيي�سها يف يوم 
الثالثاء لثالثة ع�سر يومًا بقيت من �سهر ذي القعدة من �سنة �ست واأربعني 

وثالثمائة واألف هجرية«.

وعليه فالر�سالة �سحيحة الن�سبة اإلى موؤلفها كما اأنها بخط يده رحمه اهلل.

-  �شبب تاأليف الر�شالة ومنهج امل�ؤلف رحمه اهلل:

من اأف�سل التعريفات يف بيان الأ�سباب احلاملة على التاأليف واملنهج فيما 
يتبعه فيما  الذي  له واملنهج  املوؤلف نف�سه وعن احلامل  يوؤلف، هو ما يكتبه 
التخ�س�ص  اأن�سئ  :»ملا  فيقول  ذلك  عن  يف�سح  اهلل  رحمه  وال�سيخ  يكتب، 
الوعظ  وطــرق  ـــالق  والأخ التاريخ  يف  نــوع  منه  وجعل  ال�سريف،  بــالأزهــر 
له  تعالى   اهلل  �سرح  ملا  النوع  هذا  لختيار  اإل  نف�سي  تتوجه  مل  واخلطابة، 

�سدري من حب الوعظ والتعلق باأهدابه ال�سريفة .

فاخرتت اأن  اأكتب ر�سالتي يف الوعظ والإر�ساد وطرقهما ف�سرعت م�ستعينا 
باهلل عز وجل .

وملا كان من اأكرب عدة الواعظ التحلي بالأمانة توخيت اأخذ كل �سيء من 
م�سدره احلقيقي، نا�سبًا كل ما ت�سح ن�سبته لقائله، وجعلت عمدتي يف ر�سالتي 
هذه كتاب اهلل تعالى  و�سنة ر�سوله |، واآثار �سلفه ال�سالح، م�ستاأن�سًا مبا 

�سح من التفا�سري وكتب احلديث وما يوثق به من غري ذلك«)1(.

1 ( اأنظر ذلك يف �ص15 



36

وقد بداأها املوؤلف بتمهيد بني فيه الباعث على تاأليف ر�سالته، ثم حتدث يف 
املق�سد الأول يف احلاجة اإليها وتاريخها ومراتبها .

ثم حتدث يف املق�سد الثاين -عن اجلانب التاريخي للدعوة-: عن  الدعاة 
وعلماء الوعظ والإر�ساد يف ال�سدر الأول، واأردف ذلك باحلديث عن الق�ص 

والق�سا�ص واأنواع الق�س�ص .

وتاريخ  وانتعا�سها،  تعالى  اهلل  اإلى  الدعوة  انحطاط  على  ال�سوء  واألقى 
اإن�ساء ق�سم الوعظ احلديث .

للوعظ  معرفا  والإر�ساد  الوعظ  مبادئ  عن  حتدث   : الثاين  املق�سد  ويف 
والإر�ساد وملو�سوعه، وغايته، وثمرته، وف�سله، وحكمه، وا�ستمداده، واأنواعه.

لأنواع  وق�سمه  واملر�سد  الواعظ  اآداب  عن  حتدث  الثالث:  املق�سد  ويف 
وق�سمها  العلمي  تكوينه  اإلى  ترجع  التي  الآداب  عن  الأول:  النوع  يف  حتدث 

اإلى: �سرورية وكمالية، وال�سرورية تبتني على خم�سة اأ�س�ص هي :

)1( التمكن من العلوم الدينية .

)2( البعد عن العقائد الزائفة .
)3( عدم اخلروج عن الكتاب وال�سنة والآثار وما يوافقها .

)4( العلم بالبدع ال�سائعة . 
)5( عدم �سرف األفاظ ال�سرع عن ظاهرها .

واملر�سد  ال��واع��ظ  اآداب  عن  حت��دث  ن��وع��ان-  –وهو  الثاين  املبحث  ويف 
الكمالية وهي :

)1( الإحاطة بالعلوم الكونية .
)2( حفظ القراآن الكرمي و�سيء من ال�سنة والآثار .

)3( �سعة الطالع والقدرة على الت�سرف يف دائرة ال�سرع.
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�سرورية   النف�سية  اأو�سافه  اإلى  يرجع  ما   : عن  حتدث  الثاين  النوع  ويف 
وكمالية. 

وال�سرورية لها اآداب هي  )1( العمل بعلمه . )2( احللم و�سعة ال�سدر. 
القناعة   )5(  . النا�ص  اأيــدي  يف  مما  والياأ�ص  العفة   )4( ال�سجاعة.   )3(
والر�ساء بالي�سري.  )6( العلم باأحوال النا�ص . )7( قوة الثقة مع الرجاء يف 
الفائدة مهما طال به العالج . )8( التوا�سع والبعد عن اخليالء . )9( عدم 
البخل بالتعليم . )10( احلياء والإم�ساك عن الف�سول . )11( كرب الهمة 
وعلو النف�ص. )12( التقوى والأمانة والتحرز بطاعة اهلل تعالى . )13( اللني 
يف غري �سعف مع ا�ست�سعار املحبة ملن يريد اإر�ساده واحلر�ص على م�سلحته، 
وطيب الكالم ولينه وطالقة الوجه .. )14( األ يكون همه ثناء النا�ص عليه. 

يريد  ا�ست�سعار حمبة من   )2( . : )1(الــورع  الكمالية فهي  الآداب  واأما 
خدمة  يف  والتفاين  الإ�سالح  )3(حمبة  م�سلحته.  على  واحلر�ص  اإر�ساده 
الدين . )4( الإخال�ص يف العمل هلل تعالى . )5( �سداد الراأي . )6( توطيد 
حالة  اآدابــه  اإلى  يرفع  ما   )7( اإليهم.  والتودد  النا�ص  وبني  بينه  العالقات 

التاأدية . 

واأما النوع الثالث: ما يرجع اإلى اآدابه حال التاأدية وهي  �سرورية كمالية. 

القت�سار   )2( . البيان  قوة  وهي  )1(  التاأدية:  ال�سرورية حال  الآداب 
بالنا�ص على قدر عقولهم . )3( �سرعة البديهة والقدرة على النتقال من 
مو�سوع لآخر. )4( البتعاد عن اجلدال وعدم اخلو�ص مع اأهله يف جمل�ص 

الوعظ . )5( تنوع الأ�ساليب. 

واأما الكمالية فهي : )1( البداءة ب�سوت معتدل ماألوف . )2( ال�سكوت 
التعري�ص  ي�سلك  اأن   )3(  . الوعظية  اخلطابة  مكان  اعتالء  بعد  املنا�سب 
والإ�سارة ما اأمكن . )4( عدم ال�سرت�سال يف ال�ستطراد. )5( كمال هيئته 
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الدينية . )6( اأن يرى علي مالمح وجهه الغ�سب والفرح عند داعيهما. 
اللتفات  وعدم  اجلوارح  )8(�سكون   . الكتابة  على  العتماد  عدم   )7 (
اإل حلاجة وعدم النتقال من مكان لآخر. )9( ترتيب نقط املوعظة ترتيبًا 
ح�سنًا. )10( النطق باللغة ال�سحيحة بحالة تتنا�سب مع ا�ستعداد ال�سامعني. 

)11( التحلي بالرزانة وعدم اخلوف واخلفة .

. وهي الرتغيب   والإر�ساد  الوعظ  : طرق  الرابع حتدث عن  املق�سد  ويف 
جن�ص  يف  الرتغيب  الأول  ال�سرب   )1(  : �سربان  والرتغيب  والرتهيب. 
الطاعات مبا جاء يف الكتاب وال�سنة. )2( ال�سرب الثاين الرتغيب يف اأنواع 

الطاعات .

يف  ما  الواعظ  يذكر  اأن  الأول:  :»ال�سرب  اأ�سرب  خم�سة  فهو  الرتهيب، 
القراآن الكرمي من الآيات املخوفة للمذنبني . 

ال�سرب الثاين حكايات الأنبياء وال�ساحلني و ما جرى عليهم من امل�سائب 
والباليا ب�سبب هفواتهم.

ال�سرب الثالث اأن يقرر عند ال�سامعني اأن تعجيل العقوبة يف الدنيا متوقع 
على الذنوب.

ال�سرب الرابع: يكون بذكر ما ورد من العقوبات على اآحاد الذنوب.

ال�سرب اخلام�ص: اأن يحذر النا�ص من املعا�سي باخلوف من اهلل تعالى . 

وبعد ذلك حتدث عن ف�سل اخلوف، وما يورث اخلوف، واأحوال الأنبياء 
واملالئكة يف اخلوف، واأحوال ال�سحابة والتابعني وال�سلف ال�سالح يف �سدة 
والتحذير  من  العمل  اإلى �سالح  امل�سارعة  وتكلم عن  احلث على  اخلوف، 

التاأخري.  

واألقى ال�سوء على �سنة اهلل تعالى يف الهداية والإ�سالل .
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وجعل اخلامتة يف النرث وال�سجع وال�سعر . 

- عملي يف هذه الر�شالة :

اأمور  يف  يتجلى  – فهو  يديك  بني  التي   - الر�سالة  فهذه  يف  عملي  واأمــا 
وهي:-

وهي  املوا�سع-  بع�ص  يف  طم�ص  من  فيها  ما  مع  الر�سالة  بن�سخ  قمت  (1 )
قليلة- مع الت�سحيح لبع�ص الأخطاء يف املخطوط، واأحيانًا الإ�سافة– 
حا�سرتني  بني  ذلك  جعلت  وقد  املعنى،  لي�ستقيم  جــدًا-  قليلة  وهي 

هكذا  ]  [.

القارئ  عندها  يقف  والتي  للمعنى،  امل�سيئة  العناوين  بع�ص  اأ�سفت  (2 )
ليتهياأ لفهم ما �سيقروؤه ، وليختار من املو�سوعات ما ينا�سبه، ثم ق�سمت 
الر�سالة اإلى مقا�سد كما هو مبني يف الفهر�ص الإجمايل، وجعلت حتت 
كل مق�سد ما يتعلق به من املو�سوعات التي ترتابط فيما بينها بوحدة 

مو�سوعية متاآلفة ح�سب ترتيب املوؤلف .

واآثار  النبوية  الأحاديث  بالت�سكيل  و�سبطت  الرتقيم  بعالمات  اعتنيت  (3 )
ال�سحابة والتابعني – ر�سي اهلل عنهم- قدر امل�ستطاع .

منها- الي�سري  النزر  اإل   - م�سادرها  اإلى  املوؤلف  نقول  جميع  عزوت  (4 )
واأ�سفت بع�ص الفوائد اإكماًل للمعنى وتو�سيحًا له .

امل�ستطاع  نقال  وبينت درجتها  قدر  النبوية،  الأحاديث  خرجت جميع  (5 )
عن العلماء .

وترقيمًا  وت�سحيحًا  وترتيبا  جمعًا  الأعمال  هذه  من  انتهيت  اأن  وبعد  (6 )
وتعليقًا، قمت بكتابة مقدمة ترجمت فيها للموؤلف – رحمه اهلل تعالى – 
وبينت اأ�سباب تاأليف الر�سالة ومنهجه فيها  وقيمتها وظروف ظهورها.
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هذا واإين لأرجو اأن اأكون قد وفقت يف اإخراج هذه الر�سالة، واإمتام ما 
�ساده ال�سيخ الأ�ستاذ حممد عبد العظيم الزرقاين –رحمه اهلل تعالى- 
الكتاب ليكون مرجعا �سهاًل  القراء، وقربت هذا  وعرفت به وبر�سالته 

للخطباء والواعظني، ودر�سًا نافعًا للطلبة وامل�ستفيدين. 

اآله  وعلى  حممد  �سيدنا  ونبيه  عبده  على  وبارك  و�سلم  اللهم  و�سلى 
و�سحبه و�سلم .

كتبه/ عبد القادر حممد املهدي اأبو �سنيج 

***
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

هذه ر�شالة يف ال�عظ والإر�شاد وطرقهما

احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على �سيدنا حممد الداعي اإلى  
اهلل باإذنه، وعلى اآله و�سحبه وحزبه ومن اقتفى اأثره واهتدى بهديه .

»وبعد«

	•فاإن فن الوعظ والإر�ساد من اأ�سرف الفنون منزلة واأعالها درجة ملا : 
والعاملني،  العلماء  من  �سننهم  على  ومن  واملر�سلني،  الأنبياء  مهمة  	•اأنه 

ومن الهداة املر�سدين والقادة امل�سلحني .

	•واأن الكتب ال�سماوية اأهم مقا�سدها الوعظ والإر�ساد، بالدعوة اإلى  اخلري 
واإيقاف النفو�ص عند حدود الأدب فتوفر لها ال�سعادة يف الدارين .

اإ�سالح  وهي  الغايات-  اأ�سرف  التي هي   - �سرفه من حيث غايته  	•اأي�سا 
النفو�ص الب�سر لت�سلح معا�سًا ومعادًا و�سرف العلم ب�سرف غايته .

املواعظ  وهو  واأعظمها،  الأمــور  اأ�سرف  هو  الــذي  مو�سوعه  حيث  	•ومن 
النافعة لإ�سالح النفو�ص، والنفو�ص اأ�سرف من الأج�سام، واملتعِلق ي�سرف 

ب�سرف املتعلِّق ]به[           

	•ومن حيث فائدته التي هي التخلي عن الرذيلة والتحلي بالف�سيلة.
 لذلك.

ملا اأن�سئ التخ�س�ص بالأزهر ال�سريف، وجعل منه نوع يف التاريخ والأخالق 
وطرق الوعظ واخلطابة، مل تتوجه نف�سي اإل لختيار هذا النوع ملا �سرح اهلل 

تعالى  له �سدري من حب الوعظ والتعلق باأهدابه ال�سريفة .

فاخرتت اأن  اأكتب ر�سالتي يف الوعظ والإر�ساد وطرقهما ف�سرعت م�ستعينا 
باهلل عز وجل .
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�سيء  كل  اأخــذ  توخيت  بالأمانة  التحلي  الواعظ  عدة  اأكــرب  من  كان  وملا 
عمدتي  وجعلت  لقائله،  ن�سبته  ت�سح  ما  كل  نا�سبًا  احلقيقي،  م�سدره  من 
|، واآثار �سلفه ال�سالح،  يف ر�سالتي هذه كتاب اهلل تعالى  و�سنة ر�سوله 

م�ستاأن�سًا مبا �سح من التفا�سري وكتب احلديث وما يوثق به من غري ذلك.

وباهلل تعالى التوفيق والهداية لأقوم طريق .
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املق�سد الأول: يف احلاجة اإلى الدعوة وتاريخها 

– ال��دع��اة اإىل   – م��رات��ب��ه��ا  ) احل��اج��ة اإىل  ال��دع���ة اإىل  اهلل ت��ع��اىل  

 – تعاىل   اهلل  اإىل   ال��دع���ة  – انحطاط  والق�شا�ص  الق�ص  تعاىل-  اهلل 

انتعا�شها(.

التمهيد 

ملا كان الكالم على الدعوة اإلى  اهلل تعالى  التى هي )الوعظ والإر�ساد( 
ي�ستتبع بيان احلاجة اإليها ومراتبها، والقائمني بها واأطوارها، بينا ذلك على 

وفق ترتيبه الطبيعي واهلل امل�ستعان .

)1( احلاجة اإىل  الدع�ة اإىل  اهلل تعاىل  : 

اإلى  اخلري  بفطرته  وميله  ووداعته  �سعفه  على  الإن�سان  تعالى خلق  اهلل 
حمفوفًا مبا لو اأطلق لنف�سه العنان فيه لهلك ذلك اأنه :

ملا ركب فيه من �سهوة قد ت�سبح به يف- 1 جلج الهوى، والعقل وحده غري 
كاف لكبح جماحها ويعوزه الن�سري .

الأثرة  حب- 2  ي�ستهويه  فقد  تعاونيًا  احتاديًا  بطبعه  مدنيًا  كان  واإن  اإنــه 
بالنافع، في�ستحيل معوًل لهدم ذلك لبناء، ل عامل بناء كما خلق .

عليه بف�سل ماله، غري اأن نف�سه  قد خلق نفاعًا يحب اخلري للغري، ويجود - 3
قد مت�سكه بخاًل ومتنعه حر�سًا، اإذ اأنه هو الذي تعب يف احل�سول عليه 

ٴۇ ۋ  ۋ  روحــه:{  �سقيق  �سار  حتى  اإليه  وحبب  غريه  دون 
.)]20 ۅ }]الفجر: 

طريق  عــن  بــاحلــوا�ــص  حا�سل- 4  خـــريًا  واخلـــري  �ــســرًا  ال�سر  اإدراكــــه  اإن 
التجربة، فال يدرك ال�سر اإل بعد اأن ي�سقى بويالته، ول اخلري اإل بعد 
فهو هالك ل حمالة، ورمبا يح�سب  فلو ترك وجتاربه  نفعه،  يتذوق  اأن 
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اخلري �سرا فيكرهه،  اأو ال�سر خريًا فيحبه: ){ پ پ ڀ  ڀ 
ڤ     ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ 

ڤ} ]البقرة: 216[( .

يدركه  اأدركه ل  واإن  الآخرة وعقابها، وهو - 5 ثواب  لق�سر نظره عن 
اإل جمرد ت�سور، ل يلبث اأن يزول بحب الدنيا وما يخيل اإليه فيها من 
نعيم: ){ ٱ        ٻ ٻ ٻ      ٻ پ پ }]القيامة: 20، 21[( قد 

يحرم نعيمها وي�سلى جحيمها، وهي الباقية ل غريها .

التكاليف ال�سرعية يف الدنيا- 6 له، والآخرة غيب قد يجنب  جلهله فائدة 
باأحوال  ب�سري  اإلى  مر�سد  اأحوجه  فما  واملالية،  البدنية  مل�سقتها  عنها 

هذه الدار، منزه عن الأغرا�ص، ونا�سح حكيم يرده اإلى  ر�ساده .

يوؤلف له بني  اأمني  اإلى  مر�سد  الإن�سان- ل حمالة -  لهذا وغريه، افتقد 
اأغرا�سه املت�سادة، وي�سري به على قانون عادل يدفع به النا�ص بع�سهم عن 

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   }( الفو�سى  وت�سود  الف�ساد  يتطرق  لئال  بع�ص، 
]البقرة: 251[( ل مييز هذا   { ڭ  ڭ ۇ ۇ 

القانون بني �سريف وو�سيع وملوك و�سوقة اإل بالتقوى ){ڇ   ڍ ڍ 
ې ې  ى ى ائ ائ ەئ    ]احلجرات: 13[( ){  ڌ ڌ} 
ال�سرع  هــذا  القانون  ذلــك   )]101 ]املوؤمنون:   { وئ  وئ    ەئ   

ال�سريف وامللة العادلة .

على القيام بكل مرافق احلياة،  ولت�سعب م�ساغل الإن�سان وعدم قدرته - 7
ناط احلكيم العليم كاًل بعمل يوؤديه، ومهنة يزوالها للتعاون على م�ساق 

احلياة.

م�سلكًا  اأدقها  من  اأحكامها  ون�سر  ال�سريعة  تلك  تبليغ  مهمة  كانت  وملــا 
واأعظمها خطرًا وم�سوؤولية على من قام باأعبائها، اختار اهلل تعالى لها من 
واملر�سلون  الأنبياء  وهم  نفو�سهم،  وتكملت  همهم  وعلت  اأرواحهم  �سفت 
�سلوات اهلل و�سالمه عليهم اأجمعني، ومن على �سننهم من العلماء والعاملني 
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والقادة املر�سدين .

)2( مراتبه������ا 

للدعوة اإلى  اهلل تعالى  مراتب اأربع : 

 ، دعوة الأنبياء واملر�سلني موؤيدين باملعجزات كالقراآن ل�سيدنا حممد|- 1
واإحياء املوتى ل�سيدنا عي�سى عليه ال�سالم، والع�سا ل�سيدنا مو�سي عليه 

ال�سالم مثاًل ثم باحلجة والربهان ثم بال�سيف.

�سواهم  دون  الأ�سياء  هذه  بني  وال�سالم  ال�سالة  عليهم  وجلمعهم 
وبداءتهم بالدعوة، وقوة تاأثريهم يف القلوب ل�سفاء نفو�سهم وطهارة 

اأرواحهم كانت دعوتهم راجحة على غريهم.

العلماء العاملني باحلجة والربهان فقط.   دعوة - 2
دعوة املجاهدين بال�سيف لإعالء كلمة- 3 اهلل تعالى ، وتاأييد احلق وكبح 

جماح املعتدين .
دعوة املوؤذنني بالآذان فهم اأي�سًا دعاة اإلى  اهلل به )1(.- 4

اإَِذا  َوَرُجٌل داِعَيٌة  َداٍع.  اَلَلًة، واحُدهم  اأَو �سَ َبْيَعٍة ُهدًى  اإَِلى  َيْدُعوَن  َعاُة: قوٌم  1( قال ابن منظور:»الدُّ
ِ َتَعاَلى، َوَكَذِلَك  ، |، َداِعي اهللَّ ِبيُّ ا�َص اإَِلى ِبْدعة اأَو ديٍن، اأُْدِخَلت الهاُء ِفيِه ِلْلُمَباَلَغِة. َوالنَّ َكاَن َيْدُعو النَّ
ُب ِمْنُه.  ِ وطاعتِه َوَما ُيَقرِّ ِة اإَِلى توحيِد اهللَّ ، |، َداِعي الأُمَّ ِبيُّ ِ َوالنَّ ُن َداِعي اهللَّ ْهِذيِب: املُوؤَذِّ ُن. َويِف التَّ املُوؤَذِّ
يراجع ل�سان العرب )259/14( وانظر التي�سري ب�سرح اجلامع ال�سغري )1/ 536( ويف امل�سند وغريه 
َهاُد يِف  َب�َسِة، َواْلِهْجَرُة َواجْلِ ْعَوُة يِف احْلَ اِر، َوالدَّ ْكُم يِف اْلأَْن�سَ اَلَفُة يِف ُقَرْي�ٍص، َواحْلُ ِبيَّ | َقاَل:»اخْلِ اأَنَّ النَّ
ياًل  َب�َسة َتْف�سِ َب�َسة. َيْعِني اْلأََذان جعله يِف احْلَ ْعَوة الأَذاَن قال الزخم�سري:»والدعوة يِف احْلَ امْلُ�ْسِلِمنَي« فالدَّ
ِلباَلل ورفعًا ِمْنُه« راجع الفائق يف غريب احلديث)426/1( غريب احلديث لبن اجلوزي)339/1( 
ُ َتَعاَلى  َداُء َقاَل اهللَّ ا ُهَو النِّ َ النهاية يف غريب احلديث والأثر )2/ 122( قال ابن عبد الرب: »َواْلأََذاُن اإِمنَّ
َنَزَلْت  َعاِئ�َسُة  َقاَلْت  )امْلَاِئَدِة:85(  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ }   } َوَقاَل   )9 ُمَعِة:  )اجْلُ {ٻٻپ} 
{چچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈ}  َتَعاَلى  َقْوُلُه  ِنــنَي  ذِّ امْلُــوؤَ يِف  ــُة  اْلآَي َهــِذِه 
ُه َقاَل  اأَنَّ َلْت:33(«. ال�ستذكار )376/1( ويف ُم�سنف ابن اأبي �سيبة )226/1( َعِن اْبِن ُعَمَر؛  )ُف�سِّ

ِلَرُجٍل :َما َعَمُلك ؟ َقاَل: الأََذاُن َقاَل : ِنْعَم اْلَعَمُل عمُلك ، َي�ْسَهُد َلَك ُكلُّ �َسْيٍء �َسِمَعك. 
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)3( الدعاة اإىل  اهلل تعاىل:  

قال تعالى  ){ چ چ ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ   ڎ    
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑ  کک  ک ک   گ گ گ        
گ ڳ ڳ ڳ ڳ       ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں   ڻ ڻ ڻ 
ڻ     ۀ       ۀ   ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ   ھ       ے ےۓ 

ۓ   ڭ   ڭ ڭ } ]ف�سلت: 33 - 36[( .

واملجاهدون،  والعلماء  واملر�سلون،  الأنبياء  هم  تعالى   اهلل  اإلى   والدعاة 
اإليه، ودعا غريه  تعالى  فيما دعا  اأجاب اهلل  العادلون، وكل موؤمن  والأئمة 

اإلى  ما اأجاب اإليه .

فاأثبت اهلل تعالى  الأح�سنية يف القول ملن اأر�سد اإلى  طاعة اهلل تعالى ، بعد 
اإليه، واعتقده بقلبه، وات�سم بفا�سل اخللق  اأر�سد  اأ�سلم وعلم وعمل مبا  اأن 

وتنزه عن رذيلة .

ذلك اأن من لزم الواعظ الكمال، ويح�سل بالإ�سالم والعلم مع العتقاد 
ال�سيئة، وكل  الأخالق  والتخلي عن  بالأخالق احل�سنة،  والت�ساف  والعمل، 

ذلك قد ت�سمنه النظم الكرمي.

 اإذ الإ�سالم والعلم مع العتقاد �سرط يف �سحة العمل امل�سرح به يف الآية.

كما ت�سمن اأي�سًا و�سفه بجميل اخللق ملا اأن ){ژ ژ ڑ  ڑ  
ويدخل  ال�سيئة،  بدل  احل�سنة  فعل  على  ح�ٌص   )]34 ]ف�سلت:  ک} 
احل�سنة[ كل خلق ح�سن، ويف ال�سيئة كل خلق �سيئ، وختم اهلل تعالى   ]يف 
قلبه  اختلج  اإذا  تعالى   باهلل  بالتح�سن  الواعظ  بتو�سية  الكرمي  النظم 
من  الواعظ  اأن  اإلى   رمزًا  ينبغي،  ل  ما  على  وحمل  ال�سيطان،  من  نزغ 
ال�سعادة  درجات  على  حا�ساًل  الكمال،  مراتب  اأعلى  يف  يكون  اأن  لزمه 
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دون  الو�سط  حد  التزام  على  وحملها  نف�سه،  بتهذيب  )كاملة(  املطلوبة 
با�ستغاله  ال�سفات،)واأكمل(  بفا�سل  حمالة  وجعلها  اإفراط،  اأو  تفريط 

احلق. اإلى  اخللق  ودعوة  الناق�سني  بتكميل 

واأول من قام باأعباء هذه املهمة اخلطرية الأنبياء واملر�سلون �سلوات اهلل 
و�سالمه عليهم اأجمعني وخلفهم على ذلك:

)1( يف عامل الأج�ساد امللوك العادلون، حلفظ ن�ساب الأمن ورد �سولة 
العتداء .

َوَرَثُة  |)الُعَلَماَء  عنه  ورد  ملا  العاملون  العلماء  الأرواح  عامل  يف   )2(
�سحيحه  يف  حبان  وابن  ماجة  وابن  والرتمذي  داود  اأبو  اأخرجه  الأَْنِبَياِء( 
َوَرَثُة  اْلُعَلَماَء ُهْم  وفيه زيادة يف رواية اأحمد عن اأبي الدراداء مرفوعا )اإِنَّ 

ا َوِرُثوا اْلِعْلَم()1(. َ ُثوا  ِديَناًرا َوَل ِدْرَهًما، َواإِمنَّ اْلأَْنِبَياِء، مَلْ ُيَورِّ

ول ريب اأن املق�سود بالذات اإمنا هو الأرواح، وما الأج�سام اإل اأوعية لها 
فح�سب .

و�سالمه  اهلل  �سلوات  الأنبياء  درجة  بعد  درجة  اأكمل  اأن  يعلم  هذا  ومن 

1 ( م�سند اأحمد ط الر�سالة )36/ 46( وقال ال�سيخ �سعيب الأرنوؤوط يف تعليقه على �سحيح ابن حبان 
)1/ 290( ترتيب: الأمري عالء الدين على بن بلبان الفار�سي )املتوفى: 739 هـ( النا�سر: موؤ�س�سة 
الر�سالة، بريوت ط1 : 1408 هـ - 1988 م :»حديث ح�سن، واأخرجه اأبو داود »3641« يف اأول كتاب 
العلم، وابن ماجة »223« يف املقدمة: باب ف�سل العلماء واحلث على طلب العلم، والدارمي 98/1، 
والبغوي   ،429/1 الآثار«  »م�سكل  يف  والطحاوي  39و40،  �ص  العلم«  بيان  »جامع  يف  الرب  عبد  وابن 
الرب،  عبد  وابن   ،196/5 اأحمد  واأخرجه  الإ�سناد.،  بهذا  داود،  بن  اهلل  عبد  عن  طرق  من   ،»129«
 ... الدرداء  اأبي  ، عن  داود »3642«  اأبو  به.،واأخرجه  بن رجاء،  و41 من طرق عن عا�سم  و38   37
ثوا  وهذا �سند ح�سن يف ال�سواهد، فيتقوى احلديث به..... وعبارة: »واإن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورَّ
اإلى اجلنة«  اأخذ بحظ وافر، ومن �سلك طريقًا يطلب به علمًا �سهل اهلل له طريقًا  اأخذه  العلم، من 
اأوردها البخاري يف »�سحيحه« يف كتاب العلم، �سمن عنوان باب العلم قبل القول والعمل. قال احلافظ 
يف«الفتح« 147/1 »طبعة بولق«: »طرف من حديث اأخرجه اأبو داود، والرتمذي، وابن حبان، واحلاكم 
م�سححًا من حديث اأبي الدرداء، وح�سنه حمزة الكناين، و�سعفه غريهم ل�سطراب يف �سنده، لكن 

له �سواهد يتقوى بها«... واأخرجه اأحمد 196/5، والرتمذي »2682« .
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عليهم العلماء، خلطورة مهمتهم وعظم م�سئوليتهم، وتعلقها مبناط التكليف 
ومهبط الأ�سرار الإلهية األ وهو الروح .

ول ريب اأن ال�سيء ي�سرف ب�سرف متعلقه، فهم خليفة اهلل عز وجل يف 
عامل الأرواح، والعارفون مبا يجب له من كمال وما ي�ستحيل عليه من نق�ص، 
فنيطت بهم الدعوة اإليه تعالى ، وعنهم وحدهم توؤخذ الف�سيلة، واإليهم دون 
غريهم تخ�سع النفو�ص وتنقاد نحو ال�سعادة، مبا ير�سدون اإليه من �سحيح 

العقائد والتخلي عن الرذائل والتحلي بالف�سائل.

�سيء  فرطت يف  اأو  اأفرطت  اإذا  الأمــة  اأن  �سك يف  ل  اإذ  كذلك،  نعم هم 
اإلى  �سواء ال�سبيل  ي�ستعان عليها بوعاظها، ليذودوها عن الطريق العوجاء 
�سبيل  يف  بهم  ف�ساروا  واآجال  عاجال  له  واأعدوهم  ذلك،  فيهم  النا�ص  علم 

اخلري دنيا واأخرى.

ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   }( بــالــفــالح  اهلل  و�ــســفــهــم  فــقــد  اأجــــل   
                           { ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ  

عمران:104[( . ]اآل 
وروي َعْن َجاِبِر - ر�سي اهلل عنه - قال |:» ُيْبَعُث اْلَعامِلُ َواْلَعاِبُد، َفُيَقاُل 
اأَْح�َسْنَت  مَبا  ا�ِص  ِللنَّ َت�ْسَفَع  َحتَّى  اْثُبْت   : ِلْلَعامَلِ َوُيَقاُل  َة،  نَّ اجْلَ اْدُخِل  ِلْلَعاِبِد: 

اأََدَبُهْم«)1( .

وعلماء  احلكماء،  وهم  باهلل  علماء  من  درجاتهم  تفاوتت  واإن  والعلماء 
ب�سفات اهلل تعالى  وهم اأ�سحاب الأ�سول، وعلماء باأحكام اهلل تعالى  وهم 

الفقهاء، فهم داعون اإلى  اهلل جميعًا .

َد ِبِه ُمَقاِتُل  1 ( اأخرجه البيهقي يف �سعب الإميان )3/ 234(ح)1588( وقال م�سريا اإلى �سعفه: »َتَفرَّ
 : ا  اأي�سً واأخرجه  حبيب(،.  اأبى  بن  حبيب   531 ترجمة   ،  412/2( عدى  ابن  واأخرجه  �ُسَلْيَماَن«  ْبُن 

الديلمى )465/5 ح 8773(
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علماء ال�عظ والإر�شاد يف ال�شدر الأول 

امل�ساجد واملجتمعات  والإر�ساد يف  للوعظ  يت�سدر  الأول كان  ال�سدر  ويف 
الكثري من العلماء العاملني ويوؤم جمل�سهم العظماء ويتبعهم كثري من العامة 

ومن هوؤلء:

 : (1 )
)1(

احل�شن الب�شري ر�شي اهلل عنه

هو اأبو �سعيد بن ي�سار الب�سري، كان من �سادات التابعني وكربائهم، جمع 
بني العلم والزهد والورع والعبادة، واأبوه ي�سار مولى زيد بن ثابت الأن�ساري  
َوَكاَنت خرية   .| ِبي  النَّ �َسلَمة زوج  اأم  َواأمه َخرية مولة  ر�سي اهلل عنه، 
يء  اأَن جَتِ اإَِلى  �َسلَمة ثديها تعلله به  اأم  َغاَبْت فيبكي احْل�سن فتعطيه  ُرمَبا 
والف�ساحة  ْكَمة  احْلِ ِتْلَك  ن  اأَ فريون  ِمْنُه  َف�سرب  ثديها  عليه  فدر  اأمه، 

َذِلك)2(. برَكة  من 

َح ِمَن احَل�َسِن الب�سري)3(. َقاَل اأَُبو َعْمٍرو بُن الَعاَلِء: َما َراأَْيُت اأَْف�سَ

 قيل ملا ويل عمر بن هبرية الفزاري العراق واأ�سيفت اإليه خرا�سان، اأيام 
يزيد بن عبد امللك، ا�ستدعى احل�سن الب�سري وحممد بن �سريين وال�سعبي 
وذلك يف �سنة 103هـ ، فقال لهم: اإن يزيد خليفة اهلل ا�ستخلفه على عباده، 

1( ترجمة احل�سن الب�سري يف طبقات ابن �سعد 7: 16،وتهذيب التهذيب 2: 263 وميزان العتدال 
واأخباره  واأقواله  ال�سريازي،الورقة:24  وطبقات   131 :2 الأولياء  وحلية   71 احلفاظ:  وتذكرة   527:1
منثورة يف البيان والتبيني واأمايل  املرت�سى وقد جمع ابن اجلوزي يف �سريته كتابًا؛ ودر�سه اإح�سان عبا�ص 
درا�سة نقدية يف كتاب بعنوان »احل�سن الب�سري« واأ�سار اإلى م�سادر اأخرى عنه )دار الفكر العربي- 

القاهرة 1952(، وانظر حتقيقه لوفيات الأعيان لبن خلكان)69/2( ن�سر:دار �سادر– بريوت.
2 ( تذكرة احلفاظ للذهبي )1/ 57( مغاين الأخيار يف �سرح اأ�سامي رجال معاين الآثار )207/1( 
والتعديل والتجريح ملن خرج له البخاري يف اجلامع ال�سحيح )2/ 487( لأبي الوليد الباجي الأندل�سي 
– الريا�ص ط1:  والتوزيع  للن�سر  اللواء  دار  ن�سر:  اأبولبابة ح�سني  د.  474هـ( حتقيق:  )املتوفى: 

.1986 -1406
وفيات   )117  /12( ع�ساكر  لبن  دم�سق  تاريخ   )578  /4( الر�سالة  ط  النبالء  اأعالم  �سري   )  3

الأعيان )2/ 70(.
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ولين  وقد  والطاعة،  بال�سمع  عهدنا  واأخذ  بطاعته،  امليثاق  عليهم  واأخذ 
ترون فيكتب اإيل  بالأمر من اأمره فاأقلده ما تقلده من ذلك الأمر، فما  ما 

ترون....؟  

يا  تقول  ما  ابن هبرية:  فقال  تقية،  فيه  قوًل  وال�سعبي  �سريين  ابن  فقال 
ح�سن فقال: يا ابن هبرية :»خف اهلل يف يزيد ول تخف يزيدًا يف اهلل، اإن اهلل 
مينعك من يزيد، واإن يزيد ل مينعك من اهلل، واأو�سك اأن يبعث اإليك ملكًا 
فيزيلك عن �سريرك ويخرجك من �سعة ق�سر اإلى �سيق قرب، ثم ل ينجيك 
اإل عملك؛ يا ابن هبرية اإن تع�ص اهلل فاإمنا جعل اهلل هذا ال�سلطان نا�سرًا 
فاإنه ل طاعة  ب�سلطان اهلل،  تركنب دين اهلل وعباده  لدين اهلل وعباده فال 
واأ�سعف جائزة احل�سن،  ابن هبرية  فاأجازهم  ملخلوق يف مع�سية اخلالق؛ 
وفيات  من  نقل  لنا.)1(  ف�سف�سف  له  �سف�سفنا  �سريين:  لبن  ال�سعبي  فقال 

الأعيان لبن خلكان)2(.

ولد باملدينة زمن عمر، و�سمع عثمان وروي عن عمران بن ح�سني واأبي 
مو�سي وابن عبا�ص ر�سي اهلل عنهم وجندب ر�سي اهلل عنه. واأكرث كالمه 

حكم وبالغة وتويف بالب�سرة �سنة 110 هـ .

ق�سق�سنا  له  فقال  عليهما  احل�سن  جائزة  فاأ�سعف  العماد)131/1(  لبن  الذهب  �سذرات  ويف   )1
اتع الَِّذي  فق�سق�ص لنا والق�سق�سة الردىء من العطية، ويف تهذيب اللغة )204/8( َواْلعرب َتقول للرَّ
ا�ٌص ورماٌم، َوقد َق�صَّ َيُق�صُّ َق�سًا، ورمَّ َيُرمُّ َرمًا.، ويف تكملة  ِريق فياأكله: َق�سَّ ْيء احلقري من الطَّ يلقُط ال�سَّ
ال�َسْف�ساُف:  اللغة)319/1(  يف  ال�سحاح  »ويف  منطقه  يف  اأهذر  �سف�سف:  العربية)86/6(  املعاجم 
�َسْف�َساَفها«  ويكره  الأمور  َمعايل   يحب  اهلل  احلديث:»اإنَّ  ويف  احلقرُي  والأمُر  �سيء،  كّل  من  الرديُء 
وال�َسْف�ساُف: ما َدقَّ من الرتاب، واملُ�َسْف�ِسَفُة:الريُح التي تثريه وجتري ُفَوْيَق الأر�ص.وال�َسْف�َسَفُة: انتخاُل 

ِة. الدقيق ونحوه. ويف املحكم واملحيط الأعظم)421/8( واملُ�َسْف�ِسُف اللَّئيُم الَعِطيَّ
2( قال اإح�سان عبا�ص يف تعليقه على وفيات الأعيان )2/ 72(  وردت يف )اأ( بعد هذا املو�سع الزيادة 
الآتية: وقال ملطرف بن عبد اهلل بن ال�سخري: يا مطرف غلط اأ�سحابك، فقال مطرف: اإين اأخاف 
بهذا  اأنه ظفر  ال�سيطان  لود  يقول  ما  يفعل  واأينا  اأفعل، فقال احل�سن: رحمك اهلل  ل  ما  اأن اأقول 

منكم فلم ياأمر اأحد مبعروف ومل ينه عن منكر.
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 : (2 )
 �ُشْفَياُن الثَّْ�ِريُّ ر�سي اهلل عنه)1(

هو اأبو عبد اهلل : �سفيان بن �سعد الثوري الكويف، كان اإمامًا يف احلديث 
الأئمة  اأحــد  وهــو  وثقته،  وزهـــده  وورعـــه  دينه  على  النا�ص  اأجــمــع  وغـــريه، 
ثوابه  ، ويرغبهم يف  تعالى  اإلى  اهلل  النا�ص وي�سوقهم  املجتهدين كان يعظ 
اإليه، تويف بالب�سرة �سنة 161 هـ،  ويحذرهم عقابه، وكان النا�ص يختلفون 

وثوري ن�سبة اإلى  َثْوِر ْبِن َعْبِد َمَناَة من اأجداده )2(.

: (3 )
)3(

 ابن �شمع�ن

هو اأبو احل�سني حممد بن اأحمد بن اإ�سماعيل الواعظ البغدادي، املعروف 
على ح�سن  قديرًا  الآخــرة،  على  الكالم  دهره يف  وحيد  كان  �سمعون،  بابن 
الوعظ وحالوة الإ�سارة ولطف العبارة، وكان لأهل العراق فيه اعتقاد عظيم 

وتعلق �سديد، تويف ببغداد �سنة 387 هـ )4( .

1 ( ترجمة �سفيان الثوري يف الفهر�ست: 225 وطبقات ال�سريازي، الورقة: 23 وطبقات ابن �سعد 6: 
371 واملعارف: 497 واجلواهر امل�سية 1: 250 وحلية الأولياء 6: 356 وتهذيب التهذيب 4: 111 وتاريخ 

بغداد 9: 151 وتذكرة احلفاظ: 203 ورجال ابن حبان: 169. ووفيات الأعيان )2/ 386(
2 ( الطبقات الكربى ط دار �سادر )6/ 371(

3 ( ترجمته يف تاريخ بغداد 1: 274 وتبيني كذب املفرتي: 200 واملنتظم 7: 198 و�سفة ال�سفوة 2: 
266 وال�سري�سي 1: 322 وطبقات احلنابلة 2: 155 والوايف 2: 51 وعرب الذهبي 2: 36 وال�سذرات 3: 

124. وفيات الأعيان )4/ 304(
4 ( ويف الوايف بالوفيات )2/ 38( لل�سفدي )ت: 764ه�( حتقيق: اأحمد الأرناوؤوط وتركي م�سطفى 
ِطيب َكاَن اأوحد دهره  النا�سر: دار اإحياء الرتاث – بريوت �سنة :1420هـ- 2000م قال :»اْلَواِعظ اخْلَ
وجمعوا  حكمه  ا�ص  النَّ دون  اْلَوْعظ،  ول�سان  والإ�سارات  اخلواطر  علم  على  اْلَكاَلم  يِف  ع�سره  وفرد 
ي نذالة فرتكتها ُمُروَءة فا�ستحالت دياَنة« انتهى. ويف وفيات الأعيان  َكاَلمه من َكاَلمه »َراأَْيت امْلعا�سِ
واإياه عني احلريري �ساحب  العراق فيه اعتقاد كثري، ولهم به غرام �سديد،  )304/4(:»كان لأهل 
زمرة  بكرة،  ذات  بها  راأيت  اأوائلها:  يف  بقوله  الرازية  وهي  والع�سرين  احلادية  املقامة  يف  املقامات 
اأثر زمرة، وهم منت�سرون انت�سار اجلراد، وم�ستنون ا�ستنان اجلياد، ومتوا�سفون واعظا يق�سدونه، 

ويحلون ابن �سمعون دونه ومل ياأت بعده يف الوعاظ مثله«.
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 : (4 )
)1(

 �شيذلة ال�اعظ 

هو اأبو املعايل  : عزيزي بن عبد امللك بن من�سور اجليلي، املعروف ب�سيذلة 
الل�سان  ف�سيح  ماهرًا  واعظًا  فا�ساًل  فقيهًا  كان  الواعظ،  ال�سافعي  الفقيه 
حلو العبارة كثري املحفوظات، �سنف يف الفقه واأ�سول الدين والوعظ، تويف 

�سنة 494 هـ ببغداد، و�سيذلة بفتح ف�سكون ففتح لقب له)2(.

: (5 )
)3(

 الإمام ابن اجل�زي عامل الآفاق وواعظ العراق

هو اأبو الفرج عبد الرحمن بن على بن حممد اجلوزي البكري البغدادي، 
الفقيه احلنبلي الواعظ، امللقب بجمال الدين احلافظ، كان عالمة ع�سره 
واإمام وقته يف احلديث و�سناعة الوعظ، �سنف يف فنون عدة، وله يف الوعظ 
املوؤلفات املفيدة منها تلبي�ص اإبلي�ص وُروؤُْو�ص القَواِرير واملنتخب يف النوب)4( 

1( قال اإح�سان عبا�ص يف تعليقه على وفيات الأعيان)3/ 259(:« ترجمته يف املنتظم 9: 126 وطبقات 
ال�سبكي 3: 287 وعرب الذهبي )3: 339( وال�سذرات)3: 401(؛ وذكر ال�سبكي اأن لقبه �سيلد، وقال: 
بفتح ال�سني املعجمة و�سكون)الياء( اآخر احلروف وفتح الالم والدال، فتاأمل الفرق بني ال�سبطني، 
وذكر يف التاج لفظ »�سيذله« وقال اإن ال�سبكي �سبطه بالدال املهملة مما قد يرجح اأن املطبوعة من 

الطبقات وقع فيه خطاأ. قلت: وهذه الرتجمة مطابقة ملا يف امل�سودة«. انتهى 
املثناة  الياء  و�سكون  املعجمة  ال�سني  بفتح  و�سيذلة:  الأعيان)260/3(  وفيات  ابن خلكان يف  قال   )2
من حتتها وفتح الذال املعجمة والالم وبعدها هاء �ساكنة، وهو لقب عليه، ول اأعرف معناه من كرثة 

ك�سفي عنه.
3 ( انظر ترجمته يف : �سيد اخلاطر، ولفتة الكبد، واملنتظم للموؤلف، وابن نقطة يف التقييد، الورقة 
»141«، وابن الأثري يف الكامل »12/ 71«، وابن الدبيثي يف الذيل على تاريخ بغداد، الورقة »122«، وابن 
اأبي الدم يف التاريخ املظفري، الورقة »229«، و�سبط ابن اجلوزي يف املراآة »8/ 481«، واملنذري يف 
التكملة، الرتجمة »608«، والنعال يف امل�سيخة »140«، اأبو �سامة يف ذيل الرو�ستني »21«، وابن ال�ساعي 
يف اجلامع »9/ 65«، وابن خلكان يف الوفيات »3/ 140«، والذهبي يف تاريخ الإ�سالم، الورقة »98«، 
و�سري اأعالم النبالء »21/ 365«، وابن كثري يف البداية »3/ 28«، والدمياطي يف امل�ستفاد، الورقة »6«، 
وابن رجب يف ذيل طبقات احلنابلة »1/ 399«، والغ�ساين يف الع�سجد، الورقة »106«، وابن اجلزري يف 

غاية النهاية »1/ 375«، والعيني يف عقد اجلمان »17«، الورقة »261« وكثري غريهم.  
يف  جامع  كتاب  وهو  الخ(.   . ر�ساه  يوافق  حمدا  اأوله،  ما  على  هلل  )احلمد  له:  اأوَّ جملد  يف  يقع   )4

املوعظة. ذكر فيه كتبًا من موؤلفاته. انظر ك�سف الظنون عن اأ�سامي الكتب والفنون )2/ 1850(
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و�سيد اخلاطر)1(.

ومن حما�سنه ما روي عن اأبي احل�سني حممد بن اأحمد بن جبري الأندل�سي 
من اأدباء القرن ال�ساد�ص يف رحلته ما حم�سله : »قال �ساهدنا �سبيحة يوم 
ال�سبت جمل�ص ال�سيخ الفقيه، الإمام الأوحد، جمال الدين اأبي الف�سائل 
بن على اجلوزي، باإزاء داره على ال�سط ) �سط دجلة ( باجلانب ال�سرقي على 
ات�سال من ق�سور اخلليفة، وهو يجل�ص به كل يوم �سبت، ف�ساهدنا جمل�ص 
الزمان،  اآيــة  ال�سيد،  كل  الفراء  جوف  ويف  زيــد،  ول  عمرو  من  لي�ص  رجل 
هذه  حلبة  وفار�ص  اجلماعة،  اإمام  احلنبلية،  رئي�ص  الإميان،  وقدوة عني 
ومالك  والرباعة،  البالغة  يف  الكرمي  بال�سبق  له  وامل�سهود  ال�سناعة، 

لََّدٍة، َوَتاب  اأَْلَفي جُمَ ُبَعيَّ َهاَتنْيِ َكَتبُت  َيُقْوُل: باأُ�سْ ي َعَلى امِلْنرَبِ  ِر: �َسِمْعُت َجدِّ اأَُبو املَُظفَّ 1( َقاَل �ِسْبطه 
ْلفًا. َوَكاَن َيْخِتم يِف الأُ�ْسُبْوع، َوَل َيْخُرج ِمْن َبْيته اإلَّ اإَِلى  َعَلى َيَديَّ ماَئُة اأَْلٍف، َواأَ�ْسَلَم َعَلى َيَديَّ ِع�ْسُرْوَن اأَ
ِكَتاب  ِمْنَها  َفَذَكر  اِنْيفه،  َت�سَ �ِسْبطه  �سرد  ُثمَّ  اجَلَماَعِة؟!  اَلُة  �سَ َفَعَلْت  َفَما  ُقْلُت:  امَلْجِل�ص.  اأَِو  اجُلُمَعِة 
لَّد، »امَلْنِفَعة  لََّداٍت، »الأَمَثال« جُمَ لََّداٍت، »دَرة الإِكليل« يِف التَّاِرْيخ، اأَْرَبع جُمَ »املُْخَتار يِف الأَ�سَعار« ع�سر جُمَ
لََّدان، ُثمَّ  لََّداٍت، »ُروؤُْو�ص القَواِرير« ُمَ لََّدان،»التب�سَرة يِف اْلَوْعظ«، َثاَلث ُمَ يِف امَلَذاِهب الأَْرَبَعة« ُمَ
ِه َقْبل َمْوِتِه اأَنَّ َتَواليفه  ٌف َوَخْم�ُسْوَن ِكَتابًا.... ُقْلُت: َوَكَذا ُوِجَد ِبَخطِّ اِنْيفه ماَئَتاِن َوَنيِّ ُمْوع َت�سَ َقاَل: َوجَمْ
بلغت مائتني وخم�سني تاأليًفا.... ومن غرر األفاظه: عَقارب املَناَيا َتْل�َسع، َوُخدَراُن ِج�ْسِم الأََماِل مَيَنُع، 
: اْذُكر ِعْند القدَرة َعْدَل اهلل ِفيك، َوِعْند العقوَبة قدَرَة  َوَماء احَلَياة يِف اإَِناء اْلُعمر َير�سح.... َيا اأَِمرْيُ
ي  َعنِّ ر  الَتاأخُّ ِمَن  اْلعذر  اأَو�سع  يِف  اأَْنَت  ِل�سديق:  َوَقاَل  دينك.....  ِب�َسَقم  َغيَظك  َت�سِف  َوَل  اهلل عليك، 
َلى امَلْجِل�ص  اإِ َلُه َرُجل: َما مِنُت الَباِرَحة ِمْن �َسْوِقي  َوَقاَل  اإليك.....  اأَ�سيِقه ِمْن �َسْوِقي  َويِف  لثقِتي ِبك، 
ا َيْنَبِغي اللَّْيَلة اأَْن َل َتَنام. َوَقام اإليِه َرُجل بِغي�ص، َفَقاَل: َيا �سّيِدي: ُنِرْيد  َ َقاَل: لأَنَّك ُتِرْيد الفرَجة، َواإِمنَّ
ل اأَُبو َبْكٍر اأَْو على؟ َفَقاَل: اْجِل�ْص، َفَجَل�َص، ُثمَّ َقاَم، َفاأَعاد مَقاَلته، َفاأقعده،  كلَمة ننقلَها َعْنَك، اأَيُّهَما اأَْف�سَ
ُل: اأُ�سبح اأَْو اأَ�ْسَتْغِفر؟ َقاَل:  ل ِمْن ُكلِّ اأََحد.... َو�َساأَله اآخُر: اأَيُّهَما اأَْف�سَ ُثمَّ َقاَم، َفَقاَل: اقعْد، َفاأَْنَت اأَْف�سَ
اأعالم النبالء)51/ 854( ويف وفيات  اْلبُخور... يراجع �سري  ِمَن  اُبْوِن  اإَِلى ال�سَّ اأَْحَوج  اْلَو�سخ  الثَّْوب 
يف  وال�سيعة  ال�سنة  اأهل  بني  ببغداد  النزاع  وقع  اأنه  عنه  يحكى  ما  اأح�سن  ومن   )141 الأعيان)3/ 
املفا�سلة بني اأبي بكر وعلى، ر�سي اهلل عنهما، فر�سي الكل مبا يجيب به ال�سيخ اأبو الفرج، فاأقاما  
اأف�سلهما من كانت ابنته حتته،  �سخ�سًا �ساأله عن ذلك وهو على الكر�سي يف جمل�ص وعظه، فقال: 
ونزل يف احلال حتى ل يراجع يف ذلك، فقالت ال�سنة: هو اأبو بكر لأن ابنته عائ�سة ر�سي اهلل عنها حتت 
ر�سول اهلل |، وقالت ال�سيعة: هو علي لأن فاطمة ابنة ر�سول اهلل |، وهذا من لطائف الأجوبة، 
ولو ح�سل بعد الفكر التام واإمعان النظر كان يف غاية احل�سن ف�ساًل عن البديهة. وله حما�سن كثرية 

يطول �سرحها.
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اأزمة الكالم يف النظم والنرث.

ومن اأبهر اآياته، اأنه ي�سعد املنرب ويبتدئ القّراء بالقراآن، وعددهم يربو 
على الع�سرين قارئًا، فينتزع منهم الثالث اآيات من القراآن يتلونها على ن�سق 
ثانية،  اآيات  عددهم  على  اأخرى  طائفة  تلت  فرغوا  فاإذا  وخ�سوع،  باأدب 
يزالون يتناوبون اآيات من �سور خمتلفات، اإلى اأن يتكاملوا قراءة، فاإذا  ول 
فرغوا اأخذ هذا الإمام - الغريب ال�ساأن- يف اإيراد خطبته، عجاًل مبتدرًا، 
واأفرغ يف اأ�سداف الأ�سماع من األفاظه دررًا، وانتظم اأوائل الآيات املقروءات 
يف اأثناء خطبته فقرًا، واأتى بها على ن�سق القراءة لها، ل مقدما ول موؤخرًا. 

ثم اأكمل اخلطبة على قافية اآخر اآية منها، فلو اأن اأبدع من يف جمل�سه تكلف 
ت�سمية ما قراأ القراء اآية اآية لعجز عن ذلك، فكيف مبن ينتظمها مرجتاًل، 
 { پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  عجال!..{  بها  الغراء  اخلطبة  ويــورد 
]الطور: 15[، { ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ } ]النمل: 16[ فحدث ول حرج 

عن البحر، وهيهات لي�ص اخلرب كاخلرب !.

ثم اأتى بعد اأن فرغ من خطبته برقائق من الوعظ واآيات بّينات من الذكر، 
طارت لها القلوب، وذابت بها النفو�ص، اإلى اأن عال ال�سجيج، واأعلن التائبون 
بال�سياح، وت�ساقطوا عليه ت�ساقط الفرا�ص على امل�سباح، كل يلقي نا�سيته 
بيده، فيجرها ومي�سح على راأ�سه داعيًا له، ومنهم من يغ�سى عليه فريفع يف 
يوم  اأهوال  ويذكر  وندامة،  اإنابة  النفو�ص  ميالأ  هوًل  ف�ساهدنا  اإليه،  الأذرع 
القيامة.، ويف اأثناء جمل�سه هذا تطري اإليه الرقاع بامل�سائل، فيجاوب اأ�سرع 
من طرفة عني. ورمبا كان اأكرث جمل�سه الرائق من نتائج تلك امل�سائل، والف�سل 
بيد اهلل يوؤتيه من ي�ساء.)1(. قال »ومبثل ذلك �ساهدنا له جمال�ص اأخر كما 

�ساهدنا لغريه كال�سيخ الإمام ر�سي الدين القزويني« انتهى كالمه.

وتقلع  الع�ساة،  ترحم  املتقني  والأولياء  املباركني،  الأجالء  هوؤلء  فبمثل   

1 ( رحلة ابن جبري ط دار الهالل )�ص 471: 671( وما بعدها 
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اجلناة وت�ستدام الع�سمة وال�سالمة، وت�سعد الأمم يف الدنيا والآخرة، وكثريا 
ما كانوا ي�ستعينون على التذكري ب�سرب الأمثال وذكر ق�س�ص الأولني، �سريًا 

مع اأ�سلوب القراآن الكرمي، وا�سرتعاًء لأ�سماع احلا�سرين .

:
)1(

4- الق�ص والق�شا�ص

( احَلِديَث َرَواُه َعَلى َوْجِهِه هكذا  الق�ص والق�س�ص تتبع الأثر، َوَقِد)اْقَت�صَّ
يف اللغة .

ا�ُص هم الذين يق�سون على النا�ص)2(. والُق�سَّ
وغريها،  البائدة  الأمــم  عن  واخلــرب  ــر  والأث التف�سري  علمهم  من  ويكون 
يقدمونهم يف  الأولى  القرون  كانوا يف  وقد  واعتبارًا،  وينقلون ذلك موعظة 
ال�سهداء وف�سائلهم،   اأخبار  املقاتلني  اأمية، يق�سون على  بني  بع�ص حروب 

1(للوقوف على اأخبار الق�سا�ص وحتذير العلماء منهم فاإن لالإمام ال�سيوطي كتابا بعنوان :»حتذير 
1394 هـ /1974م   : الإ�سالمي  ال�سباغ ط:املكتب  الق�سا�ص« حتقيق: حممد  اأكاذيب  اخلوا�ص من 
وللوقوف على النواحي الأدبية م�سوبة بالتحذير فانظر البيان والتبيني )1/ 293(وما بعدها، وتاريخ 
اآداب العرب للرافعي )245/1( وما بعدها، وم�سادر ال�سعر اجلاهلي لنا�سر الدين الأ�سد ن�سر: دار 
املعارف مب�سر ط7 : 1988 )�ص:245(، وانظر درا�سة نقدية يف املرويات الواردة يف �سخ�سية عمر بن 
اخلطاب و�سيا�سته الإدارية ر�سي اهلل عنه)2/ 875(وما بعدها) لعبد ال�سالم بن حم�سن اآل عي�سى 
وانظر  املنورة،ط1: 1423هـ/2002م(  املدينة  الإ�سالمية،  باجلامعة  العلمي  البحث  النا�سر: عمادة 
ا�ص واملذّكرين  كذلك الرتاتيب الإدارية للكتاين )2/ 228( حيث يقول رحمه اهلل :»وانظر كتاب الق�سّ
للحافظ ابن اجلوزي، وكتاب املذكر والتذكري والذكر، لأبي اأحمد بن عمرو ابن اأبي عا�سم، وكتاب 
احلافظ العراقي امل�سمى بالباعث على اخلال�ص من حوادث الق�سا�ص، قال الزبيدي يف الإحتاف: 
الذي تلخ�ص مما ذكرنا اأنه ل ينبغي اأن يق�ّص على النا�ص اإل العامل املتقن، احلافظ حلديث ر�سول اهلل 
|، العارف ب�سحيحه من �سقيمه، وب�سنده ومقطوعه، ومنف�سله، العامل بالتواريخ و�سري ال�سلف، 
احلافظ لأخبار الزهاد، الفقيه يف دين اهلل، العامل بالعربية واللغة، ومدار كل ذلك على تقوى اهلل، 
واأن يخرج الطمع يف اأموال النا�ص من قلبه. كذا حققه ابن اجلوزي فانظره. انتهى ،وقال الرافعي يف 
تاريخ اآداب العرب )1/ 248( »وملا ن�سجت العلوم يف القرن الثالث، ذهب الق�سا�ص وخلفهم الوعاظ 
من املت�سوفة والزهاد، اإذا كان ا�سم القا�ص قد اأ�سبح لقًبا عاميا مبتذًل، واأكرث املت�سدرين يف الوعظ 
اإمنا يكونون من اأهل احلديث املت�سعني يف العلوم، ول حاجة اإلى الكالم عنهم، ومل يزد املت�سوفة يف 

الأخبار اإل ما يزعمون اأنهم احتووه بعلم خا�ص، واهلل اأعلم بغيبه«.
ِه. َع اأََثَره فاأَْوَرَدُه على َق�سِّ ه َتَتبَّ نَّ 2( خمتار ال�سحاح )�ص:254( ويف تاج العرو�ص)107/18(َكاأَ
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وما وعدوا به يف اجلنة مما ل عني راأت ول اأذن �سمعت ليحموهم بذلك، قبل 
لقاء العدو حتى ل ت�ستويل عليهم رهبة ول ميلكهم فزع، ول ترد وجوههم 

اآمال احلياة.

وهو �سرب من ال�سيا�سة وح�سن النظر يف التدبري، وكان ذلك داأب احلجاج 
من  كانوا  قاتلهم  من  اأكرث  لأن  حروبه،  يف  اأمية  لبني  العراق  اأمري  الثقفي 

امل�ستميتني ديانة وحمية كاخلوارج والناقمني عليه وعلى بني اأمية)1(.

اأما قبل هذه الدولة فكانت املوعظة يف احلروب بالتذكري بوعد اهلل تعالى  
النا�ص  بذلك  يخطبون  القواد،  �ساأن  من  كلمته  اإعالء  يف  للمجاهدين 

ول يتجاوزون الكتاب وال�سنة وكلمات لهم بني ذلك .

ومل يكن الق�ص يف زمن النبي |، ول ]يف زمن[ اأبي بكر وعمر ر�سي 
بعد  وقد حدث  بالنبوة،  وقرب عهدهم  امل�سلمني  كلمة  عنهما لجتماع  اهلل 
ذلك ويف زمن معاوية ر�سي اهلل عنه حني كانت الفنت بني ال�سحابة، وكان 

قا�سرًا على املوعظة احل�سنة والتذكري ونحوه.

 واأول من ق�ص من ال�سحابة)2( الأ�سود بن �سريع)3(.

1(يقول نا�سر الدين الأ�سد:»ورمبا كان اأو�سع مو�سوع وجد فيه الرواة الو�ساعون جماًل ف�سيًحا للو�سع 
والنحل هو الق�س�ص واأحاديث ال�سمر........ م�سادر ال�سعر اجلاهلي )�ص: 245(

لإ�سماعيل  ال�ساحلني  ال�سلف  �سري  ويف  عنه  اهلل  ر�سي  اِريُّ الدَّ يٌم  مَتِ هو  ق�ص  من  اأول  اأن  وقيل   )2
، َوَكاَن ُيَقاُل َلُه: َعاِبُد َفَل�ْسِطنَي. ويف الأوائل للع�سكري  ُل َمْن َق�صَّ الأ�سبهاين )�ص: 298( ِقيَل: َكاَن اأَوَّ
اِئِب ْبِن َيِزيَد،  ، َعِن ال�سَّ ْهِريِّ )�ص:369( ومعرفة ال�سحابة لأبي نعيم )1/ 448(اأثر ) 1288( َعِن الزُّ
 ، اِريُّ يٌم الدَّ َل َمْن َق�صَّ مَتِ َقاَل:»مَلْ َيُكْن ُيَق�صُّ َعَلى َعْهِد َر�ُسوِل اهلِل |، َوَل اأَِبي َبْكٍر، َوَل ُعَمَر، َوَكاَن اأَوَّ
َذَن ُعَمَر، َفاأَِذَن َلُه، َفَق�صَّ َقاِئًما« رواه اأحمد يف امل�سند 449/3، ابن �سبة تاريخ املدينة 10/1، ابن  ا�ْسَتاأْ
اجلوزي / الق�سا�ص واملذكرين �ص 177، و�سنده عند اأحمد مت�سل ورجاله ثقات �سوى بقية بن الوليد 
فهو �سدوق مدل�ص، ورواه ابن اجلوزي من طريق اأحمد. فالأثر �سحيح لغريه بطريقيه. وانظر تاريخ 
دم�سق )80/11( اأ�سد الغابة )1/ 428( تهذيب الأ�سماء واللغات )1/ 138( الكا�سف )1/ 279( 

�سري اأعالم النبالء )4/ 77( . 
يِّ  ِحْمرَيِ ْبِن  �َسِريِع  ْبُن  :»الأَ�ْسَوُد  �سعد  ابن  قال   )30/7( الكربى  الطبقات  يف  ترجمته  انظر   )  3
اأي�سًا  ترجمته  ويف  ا«.  قا�سًّ وكان  بن متيم  مناة  زيد  بن  �سعد  بني  اأحد  َة  ُمرَّ ْبِن  اِل  َنزَّ ْبِن  ُعَباَدَة  ْبِن 
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وكان اإذا ذكر املوت وخاطب املوتى يقول : 
ل َفاإِينِّ َل اأََخــــــاُلَك َناِجَيا )1( اإِْن َتْنُج ِمْنَها َتْنُج ِمْن ِذي َعِظيَمٍة        َواإِ

ح�سر  وقد  الليثي)2(،  عمري  بن  عبيد  مبكة  التابعني  من  ق�ص  من  واأول 
داعيًا  ذلك  فكان  منه،  و�سمع  عنه  اهلل  ر�سي  عمر   بن  اهلل  عبد  جمل�سه 

امْلَ�ْسِجِد  َهَذا  يِف  َق�صَّ  َمْن  َل  اأَوَّ َوَكاَن  �َساِعًرا  َرُجال  َوَكاَن  �َسِريٍع  ْبِن  الأَ�ْسَوِد  َعِن  ُث  ُيَحدِّ �َسِن  عن:»احْلَ
ِر  ِ |اأَْرَبَع َغَزَواٍت.« »وَعِنه اأي�سًا َقاَل: َكاَن الأَ�ْسَوُد ْبُن �َسِريٍع َيْذُكُر يِف ُموؤَخَّ َقاَل: َغَزْوُت َمَع َر�ُسوِل اهللَّ
امْلَ�ْسِجِد.« ويف معجم ال�سحابة للبغوي )175/1(وال�ستقاق لبن دريد )�ص:249( ويف الثقات لبن 
ْعِدّي التَِّميِمي كنيته اأَُبو عبد اهلل و�سريع ُهَو  حبان )8/3(:»اْلأ�سود ْبن �سريع من بني مّرة ْبن عبيد ال�سَّ
بن حمري ْبن عَباَدة ْبن النزال ْبن مّرة عداده يِف اْلَب�سِريني، َوَكاَن �َساِعًرا َوُهَو اأول من ق�ّص يِف َم�ْسِجد 
َرِة والأحنف ْبن قي�ص ْبن َعمه َوَمات اْلأ�سود ْبن �سريع بعد َيْوم اجْلمل �سنة �ِسّت َوَثاَلِثنَي  اِمع ِباْلَب�سْ اجْلَ
ْرَبعني َوالَِّذي حكم ِبِه على ْبن امْلَِديِنّي اأَنه قتل َيْوم اجْلمل َوَكاَن ينفي اأَن  ه َبِقي اإَِلى بعد اْلأَ َوقد قيل اإِنَّ
اأبى �سفيان« وانظر الكنى والأ�سماء  اإلى ولية معاوية بن  ِمْنُه »وقد قيل انه بقى  يكون احْل�سن �سمع 

لالإمام م�سلم )1/ 466( و اجلرح والتعديل لبن اأبي حامت )2/ 291(«
َكاَن عبد �سم�ص  َوَل اخالك ناجيا  :»اجن  لع�سع�ص بن �سالمة  قال الزخم�سري  البيت  1 ( ن�سب هذا 
َفَنَهاُه َقومَها َفاأبى َحتَّى َوقعت  يم  بن �سعد بن زيد َمَناة يزور الهيجمانة بنت العنرب بن َعْمرو بن مَتِ
ْرب َبني قومه وقومها َفاأََغاَر عليهم عبد �سم�ص َفعرفت الهيجمانة َفاأْخربت اأباها َفَقاَل َماِزن بن  احْلَ
يم حنت ولت هنت واأنى َلك مقروع َوُهَو لقب عبد �سم�ص َفَقاَل َلَها اأَبوَها اأَي بنية  َمالك بن َعْمرو بن مَتِ
رب  ي ملكذوب َفَقاَل ثكلتك اإِن مل اأكن �سدقتك َفاجْنُ َوَل اإخالك ناجيا ي�سْ ُه َل َراأْ ا�سدقيني اأكذاك ُهَو َفاإِنَّ
ن تنج ِمْنَها تنج من ِذي َعِظيَمة ... َواإِلَّ  ِويل(  )َفاإِ فى التخويف من اْلَعدو َقاَله ع�سع�ص بن �َسالَمة )الطَّ
فاإين َل اإخالك ناجيا( راجع امل�ستق�سى يف اأمثال العرب )1/ 385(ويف الطبقات الكربى ط دار �سادر 
، َفَقاَل: »اإِينِّ َقاِئٌل َبْيَت �ِسْعٍر«  )7/ 153( :« َعْن َثاِبِت اْلُبَنايِنِّ اأَنَّ َع�ْسَع�َص ْبَن �َساَلَمَة َكاَن َجاِل�ًسا ِعْنَد َقرْبٍ

؟ َوَقاَل: اإِينِّ َلَقاِئُلُه:  ْعَر ِعْنَد اْلَقرْبِ ْفَرَة، اأََتُقوُل ال�سِّ َفِقيَل َلُه: َيا اأََبا �سُ
لَّ َفاإِينِّ َل اأََخاُلَك َناِجَيا » اإِْن َتْنُج ِمْنَها َتْنُج ِمْن ِذي َعِظيَمٍة ... َواإِ

الأدب )75/3( ويف  فنون  الأرب يف  نهاية  الفرزدق مثل �ساحب كتاب  �سعر  بع�سهم من  اأورده  وقد 
البيان والتبيني)293/1( ذكر الق�سا�ص ق�ّص الأ�سود بن �سريع، وهو الذي قال: فاإن تنج منها تنج 

....اإلخ،« وانظر م�سادر ال�سعر اجلاهلي )�ص:246( 
2 ( قال ابن �سعد يف الطبقات الكربى )16/6( ُعَبْيُد ْبُن ُعَمرْيِ ْبِن َقَتاَدَة اللَّْيِثيُّ ويكنى اأبا عا�سم. 
ُل َمْن َق�صَّ ُعَبْيُد ْبُن ُعَمرْيٍ َعَلى َعْهِد ُعَمَر ْبِن  وكان ثقة كثري احلديث. وذكر ب�سنده َعْن َثاِبٍت َقاَل: اأَوَّ
اأبي خيثمة )�ص:250( ابن  تاريخ  املكيني من  اأخبار  . ويف  مثله  َعَطاٍء  اأي�سًا عنِ  وب�سنده  اِب.  طَّ اخْلَ
َرام، َويْقعد ِفيَما َبني َزْمَزم  امْلَ�ْسِجد احْلَ )160( عن َثابت َقاَل: َكاَن عبيد بن ُعَمرْي اللَّْيِثّي يق�ص يِف 

َواحْلجر.وانظر تاريخ ابن اأبي خيثمة - ال�سفر الثالث )1/ 193(
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لإقبال النا�ص عليه، ورغبتهم يف ا�ستماع الوعظ والق�س�ص ملكان ابن عمر 
من الدين والورع)1(، وقد اأقرته كذلك عائ�سة ر�سي اهلل عنها ومل تنكر عليه 
َمْن   : َفَقاَلْت  َعاِئ�َسَة  َعَلى   ، ُعَمرْيٍ ْبُن  َوُعَبْيُد  اأََنا  َدَخْلُت  َقاَل:  َعَطاء  حدث   ،
َة؟ َقاَل: َنَعْم. فَقاَلْت  َهَذا...؟ َفَقاَل: اأََنا ُعَبْيُد ْبُن ُعَمرْيٍ َقاَلْت: َقا�صُّ اأَْهِل َمكَّ

ْكَر َثِقيٌل«)2(. ْف َفاإِنَّ الذِّ ر�سي اهلل تعالى عنها »َخفِّ

وقد اتخذ معاوية ر�سي اهلل عنه قا�سًا كان يجل�ص اإليه اإذا فرغ من �سالة 
الفجر، ولعل هذا من دهائه يف ال�سيا�سةر�سي اهلل عنه.

واأول من لزم الق�ص يف م�سجد املدينة ُم�ْسِلُم ْبُن ُجْنَدٍب )3( اإمام اأَْهِل امْلَِديَنِة 
ُه اأَْن َي�ْسَمَع  َوَقاِرُئُهْم، وفيه يقول ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز ر�سي اهلل عنه:»َمْن �َسرَّ

اْلُقْراآَن غ�سًا َفْلَي�ْسَمْع ِقَراَءَة ُم�ْسِلِم ْبِن ُجْنَدب«.)4(.

1 ( جاء يف تاريخ ابن اأبي خيثمة- ال�سفر الثالث )1/ 193( وَعِن الأَْزَرِق ْبِن َقْي�ٍص: اأَنَّ اْبَن ُعَمَر َقَعَد 
نا.  ا�ُص َي�ْسَتْفُتوَن اْبَن ُعَمَر، َفَكاَن َيُقوُل: خلُّوا َبْيَنَنا َوَبنْيَ قا�سِّ ، َفَجاَء النَّ اإَِلى ُعَبْيِد ْبِن ُعَمرْي َوُهَو َيُق�صُّ
انتهى، قلت ولي�ص ابن عمر فح�سب، بل ورد كذلك يف نف�ص ال�سفحة )1/ 193( )486( َعِن اْلَقا�ِسِم 

ا�َص َحْوَلُه. ر النَّ ا�ص اإَِلى ُعَبْيِد ْبِن ُعَمرْي َوُهَو ُيَذكِّ َة، َقاَل: َجاَء اْبُن َعبَّ ْبِن اأَِبي َبزَّ
2 ( الطبقات الكربى )5/ 463( ويف اأخبار املكيني من تاريخ ابن اأبي خيثمة )�ص: 248()157( اأن  
�ص َوَل  ا�ص اْلَق�سَ َعاِئ�َسة اأم امْلُوؤمِننَي  َقاَلت له : َيا اْبن َقَتاَدة، َقاَل: لبْيك َيا اأمه، َقاَلت: خفف َعن النَّ

متلهم فيملوا. 
3 ( قال ابن حجر: »م�سلم بن جندب الهذيل القا�ّص، ثقة ف�سيح قارئ. اأخرج له البخاري يف خلق 
يف  الكمال  تهذيب  يف  ترجمته  وانظر   .)335 التهذيب  تقريب  )انظر:  والرتمذي«.  العباد،  اأفعال 
اأ�سماء الرجال )27/ 495( وطبقات ابن �سعد: 9/ الورقة 162، وتاريخ خليفة: 337، 338، وطبقاته: 
257، وعلل اأحمد: 156/1، وتاريخ البخاري الكبري: 7/ الرتجمة 1088، وتاريخه ال�سغري: 51/1، 
وثقات العجلي، الورقة 51، وتاريخ اأبي زرعة الدم�سقي: 568، 620، واجلرح والتعديل: 8/ الرتجمة 
793 وثقات ابن حبان: 393/5، والكامل يف التاريخ: 90/6، وطبقات القراء: 297/2، واإنباه الرواة 
للقفطي: 261/3، والكا�سف: 3/الرتجمة 5502، وتذهيب التهذيب: 4/ الورقة 36، وتاريخ الإ�سالم: 
4/ 202، ونهاية ال�سول، الورقة 371، وتهذيب التهذيب: 10/ 124، والتقريب: 2 / 244، وخال�سة 

اخلزرجي: 3 / الرتجمة 6959.
4 ( غاية النهاية يف طبقات القراء )2/ 297( تاريخ الإ�سالم )165/3(وفيه :»َرَزَقُه ُعَمُر ْبُن َعْبِد 
َ ُم�ْسِلُم ْبُن ُجْنَدٍب �َسَنَة  اَن : ُتُويفِّ ْهِر، َوَكاَن قبل ذلك يق�سي ِبال ِرْزٍق«. َقاَل اْبُن ِحبَّ اْلَعِزيِز ِديَناَرْيِن يِف ال�سَّ

َ يِف ِخالَفِة ِه�َساٍم.  �سٍت َوِماَئٍة. َوَقاَل اْبُن �َسْعٍد: ُتُويفِّ
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 واأول من ق�ص يف م�سجد الب�سرة جعفر بن احل�سن ر�سي اهلل عنه واأول 
من قراأ القراآن فيه)1(.

اإلى  ترجع  اإمنــا  فنونه  لأن  مــرذوًل،  الأول  القرن  يف  الق�س�ص  يكن  ومل 
القراآن واحلديث، ومل يكن ي�سوبه �سيء اإل ما كانوا ي�سمونه »بالعلم الأول« 
اأهل  من  اأ�سلم  ياأخذونه عمن  واأكرثه  املا�سية،  الأمم  باأخبار  يتعلق  ما  وهو 
الكتاب، وبع�ص هوؤلء كان غزير العلم وا�سع احليلة يف ق�س�ص الأولني، كعبد 
اهلل بن �سالم الذي اأ�سلم عند هجرة النبي | اإلى املدينة، وكعب الأحبار 
هذين  وعن  32هـــ؛  �سنة  وتويف  عنه،  اهلل  عمرر�سي  خالفة  يف  اأ�سلم  الذي 
الرجلني -ووهب بن منبه املتوفى �سنة 114هـ- اأخذوا �سواد ق�س�سهم مما 
يتعلق باأخبار الأمم واأحوال الأنبياء والنذر الأولى وما يجري مع ذلك؛ وكان 
وهب من »الأبناء الفر�ص« لأن جده جاء اإلى اليمن فيمن بعثهم ك�سرى حني 
ا�ستنجدوه على احلب�سة، وقد اأخذ اآباوؤه عن اإليمن اأخبار اإليهود، واأخذوا عن 
ا، فات�سع بذلك  احلب�سة اأخبار الن�سارى، ثم كان وهب يعرف اليونانية اأي�سً

علمه، حتى قالوا عنه: اإنه قراأ من كتب اهلل اثنني و�سبعني كتاًبا)2(.

 وهو اأول من �سنف ق�س�ص الأنبياء يف الإ�سالم.

1 ( البيان والتبيني )293/1( وتاريخ اآداب العرب )1/ 246(
َداُوَد  وب�سنده عن  اأبا عبد اهلل.  يكنى  الأبناء.  .. من  ٍه  ُمَنبِّ ْبُن  َوْهُب  الكربى )71/6(  الطبقات   )2
ٍه َيُقوُل: َلَقْد َقَراأُْت اْثَننْيِ َوِت�ْسِعنَي ِكَتاًبا ُكلَُّها اأُْنِزَلْت ِمَن  ْنَعايِنّ َقاَل: �َسِمْعُت َوْهَب ْبَن ُمَنبِّ ْبِن َقْي�ٍص ال�سَّ
يِف  َوَجْدُت  َقِليٌل.  اإِل  َيْعَلُمَها  ل  َوِع�ْسُروَن  ا�ِص.  النَّ اأَْيِدي  َويِف  اْلَكَناِئ�ِص  يِف  ِمْنَها  َو�َسْبُعوَن  اْثَناِن  َماِء.  ال�سَّ
ٍه اأَْرَبِعنَي �َسَنًة  اَف اإَِلى َنْف�ِسِه �َسْيًئا ِمَن امل�سية فقد كفر. ... وفيه : َلِبَث َوْهُب ْبُن ُمَنبِّ ُكلَِّها: اإِنَّ َمْن اأَ�سَ
وَح. َوَلِبَث ِع�ْسِريَن �َسَنًة مَلْ َيْجَعْل بني الع�ساء وال�سبح و�سوءا. قال: َوَقاَل َوْهٌب:  مَلْ َي�ُسبَّ �َسْيًئا ِفيِه الرُّ
َوِماَئٍة  َع�ْسٍر  �َسَنَة  ْنَعاَء  ِب�سَ ٍه  ُمَنبِّ ْبُن  َوْهُب  َماَت  وقال:  نبيا.  َنَزَل على ثالثني  ِكَتاًبا  َثالِثنَي  َقَراأُْت  َلَقْد 
ِل ِخالَفِة ِه�َساِم ْبِن َعْبِد امْلَِلِك. وانظر ترجمته يف تهذيب الكمال 487/19 وتهذيب التهذيب 6  يِف اأَوَّ
الأولياء 23/4  وحلية  والتعديل 24/9  واجلرح  والطبقات 543/5  العتدال 352/4  وميزان   ،107/
الأعيان  ووفيات   95/1 احلفاظ  وتذكرة   259/19 الأدباء  ومعجم   544/4 النبالء  اأعالم  و�سري 
تاريخ   ،،150/1 الذهب  و�سذرات   143/1 والعرب  �ص497(   110  -  101( الإ�سالم  وتاريخ   35/6

دم�سق )63/ 366(.
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التابعي، وهو من الأبناء،  ا، طاوو�ص بن كي�سان  اأي�سً اأخذوا عنهم  وممن 
وتويف �سنة 106ه�، ثم ورث الرواية عنه ابنه عبد اهلل بن طاوو�ص.

ومنهم مو�سى بن �سيار الذي قال عنه اجلاحظ :»وكان مو�سى بن �سيار من 
بالعربية، وكان  بوزن ف�ساحته  بالفار�سية  الدنيا، كانت ف�ساحته  اأعاجيب 
ي�ساره  والفر�ص عن  العرب عن ميينه  فيقعد  به  امل�سهور  يجل�ص يف جمل�سه 
اإلى   وجهه  يحول  ثم  بالعربية  للعرب  ويف�سرها  اهلل  كتاب  من  الآيــة  فيقراأ 
اأبني، واللغتان  باأي ل�سان هو  الفر�ص فيف�سرها لهم بالفار�سية فال يدري 
�ساحبتها    على  ال�سيم  واحدة  كل  اأدخلت  الواحد  الل�سان  يف  التقتا  اإذا 

اإل ما ذكروا من ل�سان مو�سى بن �سيار . 

ومل يكن يف هذه الأمة بعد اأبي مو�سي الأ�سعري اأقراأ يف حمراب من مو�سى 
بن �سيار ثم عثمان بن �سعيد بن اأ�سعد ثم يون�ص النحوي ثم املعلى«)1( .

ثم ق�ص يف م�سجده بالب�سرة : اأبو علي الأ�سواري وهو عمرو بن فائد، �ستًّا 
وثالثني �سنة )2( وابتداأ يف تف�سري �سورة البقرة فما ختم القراآن حتى مات؛ 
اإذ كان حافًظًا ال�سري، ووجوه التاأويالت، فكان رمبا ف�سر اآية واحدة يف عدة 
ُذِكَر فيها يوم بدر، وكان هو يحفظ مما يجوز  اأ�سابيع، كاأن تكون الآية قد 
اأن يلحق يف ذلك من الأحاديث الكثرية، وكان يق�ص يف فنون من الق�س�ص 

ويجعل للقراآن ن�سيًبا من ذلك.

وكان يون�ص بن حبيب ي�سمع منه كالم العرب، ويحتّج به. 

وخ�ساله املحمودة كثرية.

ثم ق�ص من بعده القا�سم بن يحيى، وهو اأبو العبا�ص ال�سرير، ومل يدرك 

1 ( البيان والتبيني ط اخلاجني )1/ 293( والفقرة  )منقولة من �ص23 فيما كتبه املوؤلف وقد نبه 
اإلى نقلها يف ع�سر القوة( 

اأبو على الأ�سواري مثاًل يق�ص يف الب�سرة يف م�سجد مو�سى بن �سيار الأ�سواري �ستًّا  2 (  فقد كان 
وثالثني �سنة. م�سادر ال�سعر اجلاهلي )�ص: 246(
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احلميد  عبد  بن  مالك  وبعدهما،  معهما  يق�ص  وكــان  مثله،  الق�سا�ص  يف 
املكفوف.

رقيق  العبارة  �سحيح  وكــان  ب�سر،  اأبــا  يكنى  الــذي  املــري،  �سالح  وكــذا 
الكالم.

قال اجلاحظ: ذكر اأ�سحابنا اأن �سفيان بن حبيب ملا دخل الب�سرة وتوارى 
له  الثاين( قال  القرن  اأ�سحاب احلديث يف  العطار )وهو من  عند مرحوم 
باخلروج  فتتفرج  املــري(  )�ساحلًا  عندنا  قا�سًا  تاأتي  اأن  لك  هل  مرحوم: 
والنظر اإلى النا�ص وال�ستماع منه، فاأتاه على تكره لأنه ظنه كبع�ص من يبلغه 

�ساأنه.

فلما اأتاه و�سمع منطقه و�سمع تالوته للقراآن، و�سمعه يقول: حدثنا �سعيد 
عن قتادة وحدثنا قتادة عن احل�سن: راأى بيانًا مل يحت�سبه ومذهبًا مل يكن 

يدانيه، فاأقبل �سفيان على مرحوم فقال: هذا لي�ص قا�سًا هذا نذير.)1(

بعد ذلك ن�ساأت الطبقة التي اأخذت عنها العامة، وت�سموا با�سم الق�سا�ص 
حتى اأ�سبح ا�سم القا�ص لقبًا عاميًا مبتذًل، وتعر�ص لهذه ال�سناعة اجلهال، 
العوام  �سوى  جمال�سهم  يح�سر  ومل  املميزون،  عندهم  احل�سور  عن  فبعد 

والن�ساء.

من هذا يعلم اأن الق�ص ق�سمان : مذموم وممدوح :

الأول نوعان :
 اأحدهما : ال�ستغال بالق�س�ص واحلكايات عن الأمم ال�سابقة التي يتطرق 
وتزيد  القراآن  ق�س�ص  عن  وتخرج  والنق�سان،  والزيادة  الختالف  اإليها 
وهذا  اإ�سرائيل،  بني  ينقل عن  ما  تندر �سحته، وخا�سة  النوع  وذلك  عليه، 
فيه من  ملا  تركه،  فالأ�سلم  �سدقه  فر�ص  وعلى  الكذب،  من  فيه  ملا  مذموم 

1 ( البيان والتبيني )1/ 294(.
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خلط ال�سار بالنافع)1(. 
اإلى  قا�ص  النا�ص  اأحوج  اأحمد بن حنبل ر�سي اهلل عنه: ما  قال الإمام: 
ال�سالم  عليهم  واملر�سلني  الأنبياء  ق�س�ص  من  الق�سة  كانت  فاإن  �سادق، 
فيما يتعلق باأمور دينهم، وكان القا�ص �سادقًا �سحيح الرواية فل�ست اأرى به 

باأ�سًا«)2(.

الثقافات  امل�سلمني مب�سادر  ات�سال  ازداد  :»وقد  اهلل  العمري حفظه  �سياء  اأكرم  الدكتور  قال   )  1
الأجنبية يف ع�سر الرا�سدين، فالأم�سار اجلديدة فيها ن�سخ و�سحف من الرتاث الديني القدمي، وقد 
ا�ستمر حذر الدولة �سديدا فنهت عن �سيوع تلك ال�سحف التي تتناول العقائد الدينية، وكان هدف 
اأن تختلط  الدينية اجلديدة من غري  الإ�سالمية والعقيدة  بالثقافة  الدولة �سبغ املجتمعات املفتوحة 
مبفاهيم اأخرى..... قال خالد بن عرفطة: كنت جال�سًا عند عمر ر�سي اهلل عنه اإذ اأتي برجل من عبد 
القي�ص م�سكنه بال�سو�ص، فقال له عمر: اأنت فالن بن فالن العبدي؟ قال: نعم. ف�سربه بع�سا معه. 
فقال الرجل: مايل  يا اأمري املوؤمنني؟ فقال له عمر: اجل�ص. فجل�ص، فقراأ عليه: ب�سم اهلل الرحمن 

ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ   } الرحيم 
الرجل:  له  فقال  ثالثا   و�سربه  ثالثا،  عليه  فقراأها  ۅ}،  {ۋ  تعالى  قوله  اإلى   { ڭ 
مايل  يا اأمري املوؤمنني؟ فقال: اأنت الذي ن�سخت كتاب دانيال؟ قال: مرين باأمرك اأتبعه. قال: انطلق 
فاحمه باحلميم وال�سوف الأبي�ص، ثم ل تقراأه اأنت ول تقرئه اأحدا من النا�ص، فلئن بلغني عنك اأنك 
قراأته اأو اأقراأته اأحدا من النا�ص لأهلكنك عقوبة. ثم حكى له عمر ر�سي اهلل عنه ق�سة جميئه بالتوراة 
 :2 اإلى النبي |وغ�سبه وكالمه يف ذلك )اأورده الهيثمي: جممع الزوائد 1: 182، اإحتاف اخلرية 
بكر  بو  اأ )ال�سيخان:  الأ�سراف  ن�ساب  114،اأ /6 امل�سنف   ،.28  :4 العالية  املطالب   ،135
ال�سامع  واآداب  الراوي  اأ، اجلامع لأخالق  القراآن ق 76 /  ال�سري�ص: ف�سائل  ابن   ،273 �ص  وعمر( 
اأمري  ف�سائل  يف  ال�سواب  حم�ص   .497/4 املنثور  124،الدر  �ص  مناقب  اجلوزي:  ابن   ،223/2
املوؤمنني عمر بن اخلطاب )2/ 532((. اإن النبي | واخللفاء الرا�سدين ر�سي اهلل عنهم من بعده 
نهوا امل�سلمني يف اأول الإ�سالم عن الأخذ مما يف كتب الرتاث الديني الأخرى، لأن الإ�سالم جاءهم 
والتحريف، ففيها غنى  التبديل  وال�سبهات، امل�سونة عن  ال�سرك  الوا�سحة اخلال�سة من  بال�سريعة 
وكفاية عما �سواها من العقائد والأديان، وكان هذا احلذر يف تداول الكتب الدينية القدمية �سروريًا 
ل�سون الفكرة الإ�سالمية وا�ستقرار الت�سور الإ�سالمي. فلما ا�ستقر الإ�سالم عقيدة و�سريعة ومنهج 
واأديانها  الأمم  ثقافات  على  تفتحوا  النا�ص،  اأذهان  واخللقية يف  الفكرية  مقايي�سه  وات�سحت  حياة، 
كتب  متثلها  التي  املقارنة  الأديان  درا�سات  فكانت  فاح�سة،  مقارنة  ونظرة  ناقدة  بعقلية  وعقائدها 
الفرق الكثرية، ومنها ما تركه البغدادي وابن حزم وال�سهر�ستاين وغريهم«. انتهى نقال عن ع�سر 

اخلالفة الرا�سدة )�ص: 323(.
2 ( تلبي�ص اإبلي�ص �ص 111. اإحياء علوم الدين )1/ 35(.
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ثانيهما: ال�ستغال مع العامة بحكايات تومئ اإلى  هفوات وقعت من بع�ص 
املعا�سي،  على  النا�ص  يجرئ  لأنه  ذلك  وذم  يكفرها،  مبا  مرودفة  ال�سلف 
متعللني باأنه حكي كيت وكيت عن امل�سايخ ال�سابقني فاإن ع�سيت فقد ع�سي 

من هو اأكرب مني مقامًا .

جعل  الب�سرة  عنه  اهلل  ر�سي  طالب  اأبــي  بن  علي  �سيدنا  دخل  ملا  لذلك 
اإل احل�سن   ) م�سجدنا  يق�ص يف  ل   ( ويقول  امل�سجد  الق�سا�ص من  يخرج 
الب�سري)1( فلم يخرجه اإذ كان يتكلم يف علم الآخرة والتذكري باملوت وغري 

ذلك مما يرغب يف الآخرة وينفر عن الدنيا .

اأخرج ابن اأبي �سيبة واملرزوي َعِن اْبِن �ِسرِييَن، َقاَل: َبَلَغ ُعَمَر  ر�سي اهلل 
َرِة َفَكَتَب اإليِه: { ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ  عنه اأَنَّ َرُجاًل َيُق�صُّ ِباْلَب�سْ
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ  ہ 

َكُه «)2(. ُجُل َفرَتَ ڭ } ]يو�سف: 2[ اإَِلى اآِخِر اْلآَيِة، َقاَل: َفَعَرَف الرَّ
الثاين ) املمدوح ( 

مثل ما �سبق عن احل�سن الب�سري ر�سي اهلل عنه وما خال عن املحظورين 
ال�سابقني ، وورد الإذن فيه �سرعًا، ورجع اإلى  ما �سح من الكتب والتفا�سري 

املوثوق بها . 

جاء يف حديث اأبي ذر ر�سي اهلل عنه: اأخرج ال�سيوطي يف اجلامع الكبري 
واحلاكم يف التاريخ : اأن ر�سول اهلل | قال :» َيا اأََبا َذرٍّ لأَْن َتْغُدَو َفَتَعلََّم اآَيًة 

لَِّى ِماَئَة َرْكَعٍة «.)3( ِ َخرْيٌ َلَك ِمْن اأَْن ُت�سَ ِمْن ِكَتاِب اهللَّ

1 ( اإكمال تهذيب الكمال )4/ 78( قوت القلوب )1/ 256(
2 ( م�سنف ابن اأبي �سيبة )5/ 291()26199( حتذير اخلوا�ص لل�سيوطي )�ص: 199( 

ِعيف ل�سعف  3( اأخرجه ابن ماجه )79/1ح 219( قال البو�سريي يف امل�سباح )30/1( َهَذا اإِ�ْسَناد �سَ
ا�ص َوَقاَل َغِريب َواآخر  ِمِذّي من َحِديث اْبن َعبَّ ْ علي بن زيد َوعبد اهلل بن ِزَياد َوله �َساهد يِف َجامع الرتِّ

ِعْنده من َحِديث اأبي اأَُماَمة َوَقاَل ح�سن َغِريب.



66

َقاَم  ا�ص َحتَّى  َعبَّ َقاَل: َجاَء اْبن  َواأخرج عبد بن حميد َعن قي�ص بن �سعد 
ڤ          ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ    } وَيــَقــوَل:  يق�ص  ــَو  َوُه ُعَمرْي  بن  عبيد  على 
ڎ ڎ  ڈ ڈ  اآخر قوله تعالى: {  اإلى  اآَية 42(  } )َمْرمَي  ڦ ڦ 
اأثنى  واأْثِن على من  باأيام اهلل(  ا�ص: )ذكرنا  َعبَّ اْبن  َقاَل   { ژ ژ ڑ 

اهلل عليِه«)1(.

وكان عمر بن عبد العزيز يح�سر جمل�ص الق�سا�ص.

***
)5( انحطاط الدع�ة اإىل  اهلل تعاىل  

علم مما تقدم مبلغ ما و�سل اإليه هوؤلء ال�سادة الأعالم من رواية اأخبار 
من �سلفوا على الوجه احلق، حتى )خرجوا( بالنا�ص من كبوتهم، وانت�سلوهم 
من مهواة )الرذيلة( اإلى  م�ستوى ال�سعادة، مبا اأوتوا من غزارة العلم و�سعة 
الطالع وبعد احليلة يف ق�س�ص)ال�سابقني( واأنهم ت�سموا با�سم الق�سا�ص، 
وليعلم اأن غريهم ممن اأوتوا ذلقة يف الل�سان وحالوة العبارة انتهزوا فر�سة 
للوعظ والإر�ساد،  ال�ستار مت�سدين  الت�سمية)وا�ستخفوا( حتت هذا  هذه 
مع قلة علمهم وجهلهم باحلقائق الدينية، )واعتمادهم( على ما ينقلون 

من الكذب والأخبار املموهة.

التابعني  من  الق�سا�ص  كبار  ع�سر  وانتهى  الثاين  القرن  كان  ملا   : اأنــه   
وراأ�سهم احل�سن الب�سري ر�سي اهلل عنه، ن�ساأت بعدهم الطبقة التي اأخذت 
و�سار  الأكاذيب،  وف�ست  الكالم  وكرث  الفنت  ا�سطربت  وقد  العامة،  عنها 
هم القا�ص اأن يخرب بالغرائب والرقائق، غري ناظر اإلى حماذاة )الكتاب( 
وال�سنة، وغري مكرتث مبا يكفل م�سلحة الدين )ويحفظ( �سمعة اأهله، وقد 
الق�سا�ص  حلقات  يبق يف  ومل  الرواية،  حلقات  اإلى   العلم  اأهل  ان�سرف 

1 ( الدر املنثور يف التف�سري باملاأثور )5/ 525(
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القا�ص عند  املقالة فيهم و�سار  الكذب واخلطاأ و�ساءت  العامة، فف�سي  اإل 
يف  و�ساروا  وتبينوا،  ا�ستوعبوا  ممن  قلياًل  اإل   ( مــرذوًل  اأحمق  العلم  اأويل 
مذهب الرواة وهو نقل الكذب الذي ل باأ�ص به واإ�سناده اإلى اأهله(. وامتازوا 

مع ذلك بالف�ساحة والبيان .

ويبتدئ تاريخ هوؤلء بعد احل�سن الب�سري رحمه اهلل مبن اأخذوا عن مثل 
مو�سى بن �سيار الأ�سواري)1(. 

اأنف�سهم لوعظ  اأخذت عنها العامة الذين ن�سبوا  وهذه هي الطبقة التي 
العامة مع قلة ب�ساعتهم العلمية، وترفع العلماء عن وعظ العامة حتى عرفت 
واتخذوا  احلكيم(  اإل  احلكيم  يعظ  ول  العامي  اإل  العامي  يعظ  )ل  قاعدة 
اأن اتخذوا الوعظ  اإلى   التمويه ديدنًا وزخرف القول ب�ساعة، وتعدوا ذلك 
و�سيلة لالرتزاق، وجمع احلطام الفاين، وتنا�سوا الغر�ص املق�سود )الفوز 
الوعظ عاكفني  العلماء عن  ان�سرف  كلمته( من ذلك،  واإعالء  بر�سا اهلل 
الطلبة  خوا�ص  من  عنهم  ياأخذ  مبن  قانعني  الدقيقة،  امل�سائل  حتقيق  على 
له  نا�سبًا   : الآخــر  على  النكري  كل  و�سدد  العلماء،  اأيــدي  من  العامة  فاأفلت 

التق�سري. فالعامة يقولون : اأين العلماء يقومون املعوج ويهدون ال�سال...؟

والعلماء يقولون : ما بال النا�ص ان�سرفوا عن الر�سد....؟

الأمراء  ميل  ات�ساعًا  الهوة  وزاد  والعامة،  العلماء  بني  ال�سلة  وانقطعت   
اإلى  اإق�ساء العلماء العاملني، فرارًا من قيودهم ال�سيقة و�سدتهم يف الدين، 
الدين  يف  املت�ساهلني  وتقريب  بها،  ا�ستاأثروا  منزلة  يف  يزاحموهم  ولئال 

امل�سهلني لهم رغباتهم.

العلماء يف كل ع�سر، ملا يعرفون لهم من  النا�ص منزلة   هذا وقد حفظ 
عمل وعلم واأنهم حرا�ص الدين مبا يعّلمون من علم، ومبا يبينون من عوي�ص 

1( وقد نقلناها فيما �سبق ح�سب ما كتب املوؤلف.
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اأن�ساهم زخرف هذه احلياة  امل�سائل ومت�سابه الآيات، ودقيق الأحكام مما 
عليها  امللوك جلالدونا  علمها  لو  لذة  :»نحن يف  قائلهم  قال  وباطلها، حتى 
وعظ  عن  تخليهم  يف  العلماء  ال�سادة  يربئ  ل  ذلك  اأن  غري  بال�سيوف«)1( 

العامة بل التبعة ملقاة على عاتقهم ملا ياأتي: 

خا�سة  اأماكن  يلزموا  اأن  واجبهم  من  كان  وما  الأنبياء،  ورثــة  هم   )1(
وراءهم  ي�سعوا  اأن  الواجب[  ]من  كان  بل  اإليهم،  بال�سعي  النا�ص  ويلزموا 
يكون  يكاد  و�سنة:  كتابًا  الن�سو�ص  اأكرث   )2( . الهدى)2(  اإلى   ويجتذبونهم 

الأمر فيها موجهًا اإلى  العلماء دون �سواهم.

- الكتاب:

ېئ  ېئ     ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  1 - }
الآيـــة   .]122 ]التوبة:   { ی  ی   ىئ   ىئ  ىئ  ېئ 
امل�سلحة  وراء  وال�سعي  نذار  الإ التفقه  املق�سود من  اأن  �سريحة يف 
الدينية، ل اخللود اإلى ال�سكوت وترك النا�ص فو�سى دون اأمر اأو نهي.

{ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ     ں ں ڻڻ- 2 
ڻ ڻ ۀ } ]اآل عمران: 104[. فالأمر فيها موجه اإلى  

العلماء.

ى  ې  3 - }  :]55 ]الذاريات:   { ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   }
ى ائ } ]الأعلى: 9[. اخلطاب فيهما للنبي | ومن يرثه وما 

هم اإل العلماء .

{ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں}]اإبراهيم: 4[.- 4 

املحمدية  باملنح  اللدنية  املواهب  على  الزرقاين  �سرح  يف  كما  اأدهم  بن  براهيم  اإ قول  من   )1
.)100  /9 (

2( ما بني قو�سني من اإ�سافتنا ل�ستقامة املعنى ويف املخطوط »بل كانوا ي�سعون وراءهم«.
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فاحلكمة املق�سودة من الإر�سال التبيني لهم وال�سرح .
والعلماء ورثة املر�سلني يف ذلك.

- ال�شنة: 

 ُ ِر اأَْو َلُيو�ِسَكنَّ اهللَّ »َوالَِّذي َنْف�ِسي ِبَيِدِه َلَتاأُْمُرنَّ ِبامَلْعُروِف َوَلَتْنَهُونَّ َعِن امْلُْنَك- 1
اأَْن َيْبَعَث عليُكْم ِعَقاًبا ِمْنُه ُثمَّ َتْدُعوَنُه َفاَل ُي�ْسَتَجاُب َلُكْم«. رواه الرتمذي 

وقال : حديث ح�سن)1(.
 2 -|  ِ اهللَّ َر�ُسوَل  �َسِمْعُت  عنه:  اهلل  ر�سي  اخلــدري  �سعيد  اأبي  عن  روي 
فاإْن  َفِبِل�َساِنِه،  َي�ْسَتِطْع  مْل  فاإْن  ِبَيِدِه،  َفْلُيْنِكْرُه  ُمْنَكًرا  َراأَى  »َمْن  َيُقوُل: 
اخلطاب  ترى  فاأنت   )2 مَياِن«) الإِ َعُف  اأَ�سْ َوَذِلَك  َفِبَقْلِبِه،  َي�ْسَتِطْع  مَلْ 

يف كالمه | موجهًا اإلى  العلماء اإذ يعرفون املعروف واملنكر .
اأبي  بن  على  �سيدنا- 3  املوؤمنني  اأمري  قاله  ما   : ذلك  يف  ثــار  الآ ومن 
عليِه  ــَذ  َخ اأْ اإِلَّ  ِعْلمًا  َعــامِلــًا  اهلل  ــى  َت اآ )َمــا   : وجهه  اهلل  كــرم  طالب 

َيْكُتَمُه()3(. َل  ْن  اأَ امِليَثاَق 

1( �سنن الرتمذي ت �ساكر )4/ 468( ح)2169( قال حمقق م�سند اأحمد ط الر�سالة )38/ 332( 
احلديث ح�سن لغريه، وهذا اإ�سناد �سعيف، عبد اهلل بن عبد الرحمن الأ�سهلي تفرد بالرواية عنه َعمرو 
بن اأبي عمرو -وهو مولى املطلب- ومل يوؤثر توثيقه عن غري ابن حبان، وقال ابن معني: ل اأعرفه. وباقي 
رجاله ثقات.، واأخرجه البيهقي يف »ال�سنن« 93/10 من طريق اأبي الربيع، والرتمذي اأثر )2169(، 
والبغوي )4154(من طريق على بن حجر، كالهما عن اإ�سماعيل بن جعفر، بهذا الإ�سناد. واأخرجه 
نه ، والبيهقي يف »ال�سعب« )7558( ، واملزي يف »تهذيب الكمال« 234/15(  الرتمذي )2169( وح�سَّ
وقال حمقق جامع الأ�سول )1/ 332( ويف �سنده عبد اهلل بن عبد الرحمن الأن�ساري الأ�سهلي الراوي 
عن حذيفة مل يوثقه غري ابن حبان، وللحديث �ساهد عند الطرباين يف الأو�سط عن ابن عمر واآخر 
عند الطرباين يف الأو�سط عن اأبي هريرة، بلفظ » لتاأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر، اأو لي�سلطن 

اهلل عليكم �سراركم ثم يدعو خياركم فال ي�ستجاب لهم«. انظر جممع الزوائد 266/7.
2 ( م�سلم رقم )49( يف الإميان، باب بيان كون النهي عن املنكر من الإميان، والرتمذي رقم )2173( 
يف الفنت، باب ما جاء يف تغيري املنكر باليد، واأبو داود رقم )1140( يف �سالة العيدين: باب اخلطبة 
يوم العيد ورقم )4340( يف املالحم: باب الأمر والنهي، والن�سائي 111/8 يف الإميان: باب تفا�سل 

اأهل الإميان، واأخرجه ابن ماجة رقم )4013( يف الفنت، باب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر.
3 ( اأورده ابن اجلوزي العلل املتناهية )104/1 ، رقم 141( . عن اأبى هريرة  واأورده احلافظ فى 
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ال اأَن يتعلموا، َحتَّى اأخذ على اْلعلَماء  هَّ  وقوله: ) َما اأخذ اهلل َتَعاَلى على اجْلُ
اأَن يعلُموا()1(.

الأرواح، فال يثني عزمهم عن الإر�ساد جمرد انف�سا�ص  العلماء اأطباء - 4
كانوا  واإل  له،  وكراهيتهم  عليهم  الدين  اأمر  وثقل  حولهم،  من  النا�ص 
كالطبيب يرتك عالج املري�ص ل�ستب�ساعه طعم الدواء ولي�ص ذلك من 

احلزم .
اأنف�سهم- 5  يف  لكمالهم  العلماء  الأنــبــيــاء  درجـــة  بعد  درجـــة  اأكــمــل  اإن 
وا�ستعدادهم لتكميل غريهم، والعامة يف حاجة اإلى  التكميل، ونفو�سهم 
تطمح دائمًا اإليه، فاإذا تخلى العلماء عن وعظهم، فقد اأخمدوا جذوة 
هذه النفو�ص املتاأججة، واأماتوا عاطفة تلك الأرواح املتطلعة اإلى  الكمال، 

وتلك جناية يع�سر غفرانها.

وجهود  كبري  وقت  ت�سحية  اإلــى  يحتاج  مما  نرى  ما  النتيجة  كانت  لهذا 
عظيمة بعد اإعداد العدة، والإخال�ص يف العمل لإزالة هذا ال�ستار، و�سد تلك 

الثغرة الوا�سعة التي حالت بني الأمة وعلمائها .

***
)6( انتعا�شها : 

قال تعالى  : { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ           ڀ 
ڀ      ڀ ڀ    ٺ ٺ } ]التوبة: 32[ 

القول امل�سدد من طريق ابن نظيف )5/1( وقال : مو�سى بن حممد هو البلقاوي متهم لكن له �ساهد 
باإ�سناد �سالح من حديث ابن م�سعود . وانظر في�ص القدير )5/ 406( وقال يف التي�سري ب�سرح اجلامع 
ْوِزّي يِف كتاب اْلِعَلل املتناهية )َعن اأبي ُهَرْيَرة(  ال�سغري )2/ 337( اْبن نظيف يِف جزئه، َواْبن اجْلَ

اع. با�سناد ِفيِه َو�سَّ
واملوؤان�سة  والإمتاع   )66 للراغب )1/  الأدباء  الّزهرّي كما يف حما�سرات  الإمام  القائل هو   ) 1

)�ص: 345(.
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القلوب فحاطوه  ال�سكيمة غالظ  اأ�سداء  باأعداء  الإ�سالم  ُمني  اأجل فقد  
باأ�سواك البدع، و�سياج الأهواء كيما ي�سعفوا من �سلطانه القوي ويهدموا من 

�سروحه ال�ساخمة.

ورذيل  الأخ���الق،  �سيئ  من  الدين  اأع���داء  اأح��دث  ما  البيان  عن  وغني   
ال�سفات التي طغت على العقول فاأف�سدتها، وعلى الأخالق فاأودت بها، غري 
اأن الأقدار الإلهية قلبتهم راأ�سًا على عقب، وبددت غيومهم واأزاحت غياهبهم 
]�سباأ: 54[(  ک ک ک ک گ  گ گ گ  ڳ ڳ}   }(
وقي�ص اهلل لالإ�سالم من يذود عن حيا�سه ويحمي بي�سته، واأتيح للفر�ص اأن 

تعيد لالإ�سالم �سبابه .

فجل�ص على الأريكة امل�سرية �ساحب اجلاللة امللك فوؤاد الأول : ملك م�سر 
املعظم يف 22 ذي احلجة �سنة 1335 هـ - 9 اأكتوبر �سنة 1917 م )1(. 

فاأعاد الع�سور الزاهرة : ع�سور ال�سحابة والتابعني وجدد ما تهدم من 
بنائه، فاأعطى القو�ص باريها ومن كانوا اأحق بها واأهلها، واأ�سند مهمة الإمامة 
العلماء ذوي احلنكة  ال�سادة  الأكفاء من  اإلى   والإر�ساد  والوعظ  واخلطابة 
العلمية، والأرواح الطاهرة النزاعة اإلى  اخلري ال�سباقة اإلى  الف�سيلة، فرتب 
يف كل م�سجد عاملًا يقوم باإلقاء املواعظ النافعة، والدرو�ص العلمية املفيدة، 
عالوة على الوعاظ الذين يجوبون البالد من اأويل الدراية باجتثاث �سجرة 

�سلطان م�سر من  اأبريل 1936 (  اإ�سماعيل ) 26 مار�ص 1868 - 28  ابن اخلديوي  الأول  فوؤاد   )1
1917 اإلى 1922 ، وقد بداأ حكم امللك فوؤاد الأول يف م�سر ك�سلطان ثم اأ�سبح ملكا على م�سر من 
هذا التاريخ حتى عام 1936 وهو الوحيد الذي اأخذ لقب �سلطان م�سر وملك م�سر يف تاريخ الأ�سرة 
العلوية.وقد غري اللقب واأ�سبح ينادى مبلك م�سر و�سيد النوبة وكردفان ودارفور، وذلك منذ اإعالن 
احلماية عن م�سر.وبعد  برفع  22 فرباير 1922  ت�سريح  بعد  مار�ص 1922   12 ا�ستقالل م�سر يف 
وتنظيم  تاأ�سي�ص  مهمة  تولت  التي  اللجنة  وراأ�ص  الثقافة  ب�سئون  عني   1890 عام  م�سر  اإلى  عودته 
اجلامعة امل�سرية الأهلية عام 1906، وله اهتمام كبري بالأزهر، وقد اأن�ساأ ق�سم الوعظ والإر�ساد يف 
عهده، ثم �سعد ليعتلي العر�ص عقب وفاة اأخيه ال�سلطان ح�سني كامل عام 1917، تويف يف ق�سر القبة 

يف 28 اأبريل 1936 ودفن يف م�سجد الرفاعي ، وقد خلفه على العر�ص ابنه امللك فاروق .    
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علومهم  بحار  من  يغرتفون  النا�ص  فاأخذ  الف�سيلة،  بذور  وغر�ص  الرذيلة 
النافعة واأخالقهم الفا�سلة، مما يجعلهم ي�سريون على نهج ال�سريعة الغراء 

متخلني عن الرذائل متحلني بالف�سائل .
لواء  حــامــل  عــهــده  وويل  واأدامــــه  خـــريًا  وجــل جاللته  عــز  اهلل  فــجــزى 
 { ژ  ڈ  ڈ  ڎ    }( الف�سيلة  لــواء  نا�سر  الدين  نا�سر  العدل 

]ال�سافات:61[( .
- تاريخ اإن�شاء ق�شم ال�عظ احلديث:

يف  الكرمي  اأمــره  فاأ�سدر  اخلطري  ال�ساأن  بهذا  جاللته  عناية  وت�ساعفت 
)13 املحرم 1324هـ - 26 اأغ�سط�ص �سنة 1923م( باإن�ساء تخ�س�ص الأزهر 
ال�سريف، وافتتح هذا التخ�س�ص عند زيارته الأزهر ال�سريف يف )4 جمادي 
طرق  يف  ]نوعًا[  منه  وجعل   )1()1924 يناير   10  - هـ   1324 �سنة  الآخــرة 

1( يقول حممد عبد املنعم خفاجي رحمه اهلل يف كتابه:»الأزهر يف األف عام« )127/2(: مما جد 
على الأزهر من اإ�سالحات: اإن�ساء ق�سم للوعظ، يتبعه الوعاظ من العلماء يف جميع القطر امل�سري، 
عدد  1928كان  �سنة  الوعظ  ق�سم  بداأ  ما  وعند  الإ�سالم«،  »نور  ا�سمها  جملة  الوعظ  ق�سم  وي�سدر 
الدعوة  مذكرات  كتاب  يف  وجاء  العلماء.  من  250واعظا  نحو  الآن  وهم  اأربعة،  نحو  فيه  الوعاظ 
والداعية للعالمة املجاهد ال�سيخ ح�سن البنا )�ص:117( : وكان من مظاهر ن�ساط الدعوة الإ�سالمية 
اأن فكر الأزهر ال�سريف يف م�سيخة الأ�ستاذ املراغي رحمه اهلل - الأولى، ومب�ساعي بع�ص ذوي الغرية 
واإدارته  ريا�سته  واأ�سندت  والإر�ساد  الوعظ  ق�سم  اأن�ساأ  اأن  الأمة،  وثقافته يف  الدين  تعاليم  ن�سر  على 
اإلى العامل الغيور ف�سيلة ال�سيخ عبد ربه مفتاح رحمه اهلل. راجع :« الأزهر يف األف عام )3/ 169( 
ويف كتاب الأزهر واأثره يف النه�سة الأدبية احلديثة ملحمد كامل الفقي )2/ 15( جند :»ومما �ساعد 
م�سهودا  بقدرتهم  اأفذاذا معرتفا  �سبابا  بها  ينه�سون  الذين  اأ�سبح  اأن  الدينية  ترقية اخلطابة  على 
بكفايتهم ولباقتهم يرجتلون، فال يتعرثون ويتدفقون فال يتلعثمون.... ويف كلية اأ�سول الدين اإحدى 
كليات الأزهر »ق�سم تخ�س�ص الوعظ والإر�ساد«، يخرج هداة مر�سدين اأخل�سوا يف هذا الغر�ص فجاد 
اأ�سلوبهم، وفا�ص بيانهم وامتازوا بح�سن املنطق وبالغة التاأثري، واأ�سبح لهم يف احلياة الجتماعية 
مكارم  اإلى  ويهدون  طالوة  عليه  وبيان  عذب،  باأ�سلوب  الدين  ف�سائل  ين�سرون  فهم  ملحوظ،  مقام 
املنازعات  وف�ص  البني  ذات  اإ�سالح  يف  الأمر  اأولو  عليهم  ويعتمد  م�سوقة،  اأخاذة  بطريقة  الأخالق 
اإن�ساء  اإن  قلنا  اإن  نبالغ  ول  الجتماعي.انتهى...قلت  الإ�سالح  باأ�سباب  والأخذ  الرب،  على  والتعاون 
الإ�سالمية  تاريخ الدعوة  ال�سريف كان مرحلة مهمة ومف�سلية يف  الوعظ والإر�ساد يف الأزهر  ق�سم 
اأبواب الدعوة مبهنية وحرفية ومنهجية تامة، وهو  يف الع�سر احلديث لعموم الأمة، وهو ق�سم فتح 
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واأف�سح  املر�سدين  والهداة  املخل�سني  الوعاظ  لتخريج  واخلطابة،  الوعظ 
فيه،  والدرا�سة  العمل  مهمة  فناط  الق�سم،  هذا  ترقية  على  العمل  طريق 
وخا�سة درا�سة الوعظ والإر�ساد بالعلماء الأكفاء والوعاظ املاهرين اأ�سحاب 
العقول ال�سائبة، والفكر الوقادة والأذهان الثاقبة ممن �سهد لهم ما�سيهم 
النفو�ص  وتقومي  الأرواح  على]طب[  والــقــدرة  والعمل  بالعلم  وحا�سرهم 
وتخلي�سها من اأوحال]ال�سالل[  وانت�سالها من وهدة الغفلة اإلى  اأوج اليقظة 

]والعمل[. فجاء وهلل احلمد غر�سًا طيبًا وثمرًا يانعًا .
واإجماًل فقد عادت الدعوة اإلى  اهلل تعالى  منذ هذا العهد ال�سعيد، يانعة 
وعلمائها،  الأمــة  بني  ما  وات�سل  الثياب،  جديدة  الإهــاب،  غ�سة  ال�سباب 
وخا�ص العلماء يف هذا امليدان بعد اأن تخلوا عنه لفح�ص دقيق امل�سائل، وحل 
العقيمة  والهوة  الوا�سعة  الثغرة  اآنفا، و�سدت  اأ�سلفنا  امل�سكالت كما  عوي�ص 
التي انفتحت بني العامة والعلماء فجزى اهلل العاملني اأح�سن اجلزاء وحفظ 

لالإ�سالم حماته...... اآمني.

***

النواة لن�ساأة كليات الدعوة واخلطابة يف بلدان العرب وامل�سلمني ول يزال هذا الرافد املهم ميد العامل 
بالدعاة اإلى الآن وهو يحتاج اإلى الرعاية والعناية والتوجيه والإ�سالح والتقومي والتقييم.
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املق�سد الثاين
مبادئ الوعظ والإر�ساد

)ت��ع��ري��ف��ه – م������ش���ع��ه – غ��اي��ت��ه – ث��م��رت��ه – ف�����ش��ل��ه – ح��ك��م��ه – 

ا�شتمداده– اأن�اعه(.

ُح والتذكرُي بالعواقب: يقال وعظه فاتعظ اإذا قبل  -تعريفه: الَوْعُظ: الُن�سْ

املوعظة، هكذا يف اللغة )1(.  

والن�سح: الإخال�ص.

والتحذير من  �سكرها،  واحلث على  نعم اهلل عز وجل  تعريف  والتذكري: 
خمالفته.

والإر�ساد: الهداية اإلى  الطريق املو�سل اإلى  املطلوب .

والواعظ: النا�سح، واملر�سد: الهادي اإلى  الطريق املو�سل اإلى  املطلوب.

اأكانت  �سواء  الدينية،  اخلطابة  على  عرفًا  والإر�ساد  الوعظ  ويطلق  هذا 
الأخالقية،  و  اأ العملية  و  اأ العتقادية،  ال�سرعية  امل�سائل  لبيان  تعليمية 

م تاأديبية لإيقاظ النا�ص من غفلتهم . اأ

ذلك: اأن الوعظ الديني نوع من اأنواع اخلطابة وفن من فنونها اإذ اأن فنونها 
اأربعة: خطب التثبيت، وخطب امل�سورة، وخطب امل�ساجرة، وخطب الوعظ.

ومبنى هذا التق�سيم على اأجنا�ص ال�سامعني.

َعَظ، اأي قِبَل امَلْوِعَظَة. يقال:  ُح والتذكرُي بالعواقب. تقول: َوَعْظُتُه َوْعظًا وِعَظًة فاتَّ 1 ( الَوْعُظ: الُن�سْ
»ال�سعيُد من ُوِعَظ بغريه، وال�سقيُّ من اتعظ به غريه«. َقاَل اللَّْيث: الِعظة: املوعظة، َوَكَذِلَك اْلَوْعظ. 
ُيَقال وعظته عظة..  لَذِلك قلبه.  ا يرّق  َوَنْحوه، مِمَّ ُر اخَلري  يَذكَّ َقِبل املوعظة ِحني  اإِذا  يتَّعظ  َوالرجل 
من  قلبه  يلني  ا  مِبَ اْلإِْن�َسان  تذكرتك  وامَلْوعَظُة:  والِعَظُة  الَوْعُظ  العظة.  وال�سم:  التخويف،  والوعظ: 
ُه غري َحِقيِقّي  } مل َيِجيء بعالمة التاأنيث ِلأَنَّ ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ْنِزيل { ڤ  َثَواب وعقاب، َويِف التَّ
ُه َقاَل: َفمن َجاَءُه وعٌظ من ربه. الوعظ: هو التذكري باخلري  ن املوعظة يِف معنى الوْعظ َحتَّى َكاأَنَّ اأَو ِلأَ
اللغة لبن فار�ص  اللغة )3/ 93( وجممل  ال�سحاح )3/ 1181( تهذيب  انظر  القلب.  له  فيما يرق 

)�ص:931( املحكم واملحيط الأعظم )2/ 333( التعريفات )�ص: 253(.
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لأنه اإن كان املق�سود اإفادتهم فهو التثبيتي، اأو مناظرتهم فهو امل�سوري،    
اأو حماكمتهم فهو امل�ساجري، اأو اإر�سادهم فهو الإر�سادي اأو الوعظي.

غري اأن اأر�سطو يف كتاب اخلطابة اقت�سر على الثالثة الأولى، لأن اخلطابة 
الدينية مل تنت�سر كثريًا اإل يف عهد امل�سيح عليه ال�سالم، ثم �ساعت بعد ذلك 

واأر�سطو متقدم  على امل�سيح عليه ال�سالم)1(. 

هذا وقد عرفت اخلطابة -التي الوعظ نوع من اأنواعها- يف اللغة باأنها : 
كاخلطبة م�سدر خطب، اأو الكالم املن�سور امل�سجع ونحوه.

 ويف ال�سطالح:»باأنها جمموع قوانني يتو�سل بها اإلى الإقناع املمكن يف اأي 
مو�سوع يراد«)2(.

مبوجب  العمل  اأو  املقول  ب�سحة  الت�سليم  على  ال�سامع  حمل  والإقناع 
اأمر اأو تركه .

وقيد بـ)املمكن( لأن �ساأنها كباقي ال�سناعات التي تعد النف�ص لعمل خا�ص 
مبقت�سى قوانني حمدودة، واإن مل تبلغ تلك ال�سناعات غايتها اأحيانًا، كالطب 

الذي تر�سد اأ�سوله اإلى  معاجلة الأمرا�ص لغاية ال�سفاء ما مل يكن مانع .

ويف اأي مو�سوع يراد فال تخ�ص �سيئًا معينًا، بل تتناول كل �سيء، بخالف 
غريها من ال�سناعات كاخلط ينظر يف احلروف وهيئتها : والطب ينظر يف 

اأحوال ج�سم الإن�سان واحليوان لعالجه .

1(انظر تلخي�ص اخلطابة لبن ر�سد  يف:»تلخي�ص املقالة الأولى من اخلطابة«.
الباحثني  من  كثري  تداوله  ما  املو�سوعية  التعريفات  الدين:»من  نواب  بن  الرب  اأ/د.:عبد  يقول   )2
الدعوة  )انظر  وا�ستمالتهم  عليهم  للتاأثري  اجلمهور  م�سافهة  فن  اخلطابة:  قولهم:  وهو  املعا�سرين 
اإلى اهلل: د. عبد اهلل �سحاتة �ص 19، وقواعد اخلطابة: د. اأحمد غلو�ص:�ص 8 ط:1979م( »وعليه 
والتعود،  عليها  التمر�ص  ثم  تعلمها  من  بد  ل  و�سوابط،  واأ�ساليب  واأ�سول  قواعد  له  علم  فاخلطابة 
يوؤازر ذلك املقدرة النف�سية واملوهبة الإلهية. واخلطيب البارع املفوه هو الذي يجمع اهلل له بني العلم 
الإ�سالمية  اجلامعة  البيانية)�ص:358(جملة  الأ�ساليب  على  الدعاة  تدريب  بحثه  انظر  واملوهبة«. 

باملدينة املنورة العدد 128/ال�سنة/37/  1425هـ.
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مو�سوع  لها  لي�ص  اخلطابة  اأن  اأر�سطو  عن  ر�سد  ابن  العالمة  روى  فقد 
خا�ص تبحث عنه مبعزل عن غريه، فاإنها تتناول كل العلوم والفنون ول �سيء 
- حقريًا كان اأو جلياًل معقوًل اأو حم�سو�سًا - اإل يدخل حتت حكمها ويخ�سع 
اأن  ينبغي  بل  العلوم،   اأن يكون اخلطيب ملمًا بكل  ل�سلطانها، ومن ثم لزم 

يطلب املزيد من العلوم واملدارك كل يوم. 

هذا وي�سح اأن يراد باخلطابة ملكة القتدار على الإقناع وا�ستمالة القلوب 
وحمل الغري على ما يراد منه، فال بد لها من قوانني تدرك بها هذه الغاية، 

بل هو املعترب عند املحققني يف معنى العلم .

- م��ش�عه: 

املواعظ النافعة واخلطب املوؤثرة لإقناع النفو�ص وحملها على ال�ستقامة .

- غايته: 

اإ�سالح النفو�ص الب�سرية لت�سلح معا�سًا ومعادًا .

- ثمرته: 

الفوز ب�سعادة الدارين .

-ف�شله: 

وروحًا،  ج�سمًا  لالإن�سان  اأن  ذلك  النفو�ص،  باإ�سالح  لتعلقه  عظيم  ف�سله 
وكالهما هدف لالأمرا�ص والعلل، والروح اأ�سرف من اجل�سم اإذ ب�سالحها 

ي�سلح اجل�سم دون العك�ص .

 فما اأحوجه اإلى  عالجني عالج اجل�سم وعالج الروح،  واأ�سرف العالجني 
ما اأ�سلح اأ�سرف اجلزاأين.

�سحتها  فتكون  �سريرة،  نف�ص  ذا  ي�سادف  قد  اجل�سم  عالج  اأي�سًا   
خطرًا اأو وباًل ول كذلك عالج الروح، فهو مو�سل اإلى  املطلوب منها .
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- حكمه: 

احلاجة  ]مل�سا�ص[  النفراد  عند  والعيني  التعدد،  عند  الكفائي  الوجوب 
اإليه.

فاإن الإن�سان حمل للذهول والغفلة، والطريق اإلى  اهلل تعالى  دقيق امل�سلك 
اإلى  دوام التذكري وا�ستمرار الوعظ، حتى  اأ�سد حاجته  عزيز املنال فما 
ل يحيد عن اجلادة. لذلك ت�سافرت ن�سو�ص الكتاب وال�سنة على الوجوب.

ڱ  ڱ   ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  :){ڳ  تعالى  قــول  الكتاب  فمن 
.)]104 عمران:  ڱ     ں ں ڻ}]اآل 

{ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ    ېئ ېئ 
.)]122 ىئ ىئ ىئ  ی  ی }]التوبة: 

{ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ } ]الذاريات: 55[(.

){ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں ڻ } ]الن�ساء: 63[(.

){ ڭ ڭ ڭ  ۇ    ۇ ۆ ۆ   ۈ ۈٴۇ ۋ 
ۋ ۅ        ۅ } ]املائدة: 63[(.

فالآيات املتقدمة كلها ناطقة بالوجوب  .

ومن ال�سنة ما ورد :

َوَلَتْنَهُونَّ  عن حذيفة عن النبي |: َوالَِّذي َنْف�ِسي ِبَيِدِه َلَتاأُْمُرنَّ ِبامَلْعُروِف - 1
َتْدُعوَنُه  ُثمَّ  ِمْنُه  ِعَقاًبا  عليكم  َيْبَعَث  اأَْن   ُ اهللَّ َلُيو�ِسَكنَّ  اأَْو  املُْنَكِر،  َعِن 

َفاَل ُي�ْسَتَجاُب َلُكْم.. رواه الرتمذي وقال : حديث ح�سن)1(.
َيُقوُل:   2 -|  ِ َر�ُسوَل اهللَّ �َسِمْعُت  اأبي �سعيد اخلدري ر�سي اهلل عنه:  عن 

1 ( �سبق تخريجه.
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»َمْن َراأَى ُمْنَكًرا َفْلُيْنِكْرُه ِبَيِدِه، فاإَْن مَلْ َي�ْسَتِطْع َفِبِل�َساِنِه، فاإَْن مَلْ َي�ْسَتِطْع 
َعُف الإِمَياِن«)1(. َفِبَقْلِبِه، َوَذِلَك اأَ�سْ

قال لعلي ر�سي  اأنه - 3  | وعن �سهل بن �سعد ر�سي اهلل عنه عن النبي 
اهلل عنه  َفَواهلِل َلأَْن َيْهِدَي اهلُل ِبَك َرُجاًل َواِحًدا َخرْيٌ َلَك ِمْن اأَْن َيُكوَن َلَك 

َعِم)2(« متفق عليه. ُحْمُر النَّ

والرتغيب يف القيام به اأكرث من اأن يح�سى فهو الدواء الوحيد، والعالج 
موقظة  :»املوعظة  احلكماء  بع�ص  قال  غفلتها  من  النفو�ص  لإيقاظ  الفذ 
للقلوب من �ِسنة الغفلة منقذة للب�سائر من �سكرة احلرية، حميية لها من 

موت اجلهالة وم�ستخرجة لها من �سيق ال�ساللة«.

الوعظ  فرطت يف  اأمة  فاإن  والإر�ساد غري خافية:  الوعظ  اإهمال  وم�سار 
باملوعظة  لواجبها وقامت  تنبهت  واإن  والهالك،  الدمار  اإلى   اآلت  والإر�ساد 

احل�سنة جنت، قال تعالى  : { ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
اأن حتيا،  الوعاظ لبد  فيها  انت�سر  اأمة  واإن  ]الأعراف: 165[،   { ڦ ڦ 
يطرقه  الــذي  املعنى  لرتى  واإنــك  عرثتها،  من  وتنه�ص  كبوتها  من  وتنت�سل 

الوعاظ كثريًا يف تذكريهم، يكون اأ�سد ر�سوخًا يف النفو�ص دون �سواه .

- ا�شتمداده: من الكتب ال�سماوية والإر�سادات النبوية، اإذ مهمة الواعظ 

اإلى  اهلل تعالى  بالرتغيب  ]تعليم[ العلوم الدينية، واإنارة الطريق املو�سل 
و�سرب  ــني،  الأول عن  والق�س�ص  ال�سمعيات  من  ورد  ما  وذكــر  والرتهيب، 
الكتب  موارد  عن  يبعد  ل  ذلك  وكل  الر�سيدة،  واحلكم  ال�سحيحة  الأمثال 

ال�سماوية والإر�سادات النبوية.

 مثال ذلك يف القراآن الكرمي وال�سنة املحمدية اأن علم العقائد من�سوؤه اآيات 

1 (  �سبق تخريجه
2( متفق عليه: البخاري)3009(و)4210(، وم�سلم )2406(.
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التوحيد: مثل قوله تعالى  :

ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  1 - }
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ } ]الإخال�ص: 1 - 4[ .

{ ٺ ٿ       ٿٿ  ٿ    ٹ ٹ } ]ال�سورى: 11[- 2 .

وعلم الفقه من�سوؤه اآيات الأحكام مثل : 

{ہ ھ ھ ھ    ھ ے      ے} ]هود: 114[- 1 .

ٿ ٿ ٿ ٹ      ٹ ٹ ٹ   ڤ      ڤ ڤ ڤ  2 -}
ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ} ]البقرة: 183، 184[.

{گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ} ]الن�ساء:11[.- 3

وعلم الأخالق من�سوؤه اآيات الأخالق مثل :

{ ژ ژ ڑ  ڑ  کک- 1  ک ک   گ گ گ        گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ          ڱ ڱ }]ف�سلت: 34[.

 { ڃ - 2 ڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  {ڄ 
]التوبة:119[.

. { ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ } ]الإ�سراء: 34[- 3

وهكذا ال�سمعيات وغريها يف القراآن الكرمي.

وغري خاف اأن ال�سنة الغراء ممتلئة مبثل هذا .

اأن الأ�ستاذ الأكرب واملعلم الأعظم، ومعني الواعظ الذي ل ين�سب،  فعلم 
هو الكتب ال�سماوية والإر�سادات النبوية التي بينت جممل الكتاب، وو�سحت 
للكتب  الرجوع  اإل  لذلك  نف�سه  ن�سب  اإذا  الواعظ  على  فما  منه،  خفي  ما 
اإلى  كتب املحققني يف  ال�سماوية والإر�سادات النبوية، ول باأ�ص من الرجوع 



80

تف�سري الكتاب وال�سنة وبيان الأحكام حيث ل تبعد عن مرماهما .

وهناك اأ�سياء ل ي�ستغني عن الرجوع اإليها الواعظ املر�سد، واإن كانت عند 
ولو  النبوية  والإر�سادات  ال�سماوية  الكتب  اإلى  النظر ترجع  واإمعان  التدقيق 

على �سبيل الإجمال اأو الإ�سارة وذلك مثل العلوم : 

الأدبية ) التاريخ والأخالق والأدب والفل�سفة(. 1 -
الريا�سية ) احل�ساب وتقومي- 2 البلدان والهند�سة(.

الطبيعية ) الكيمياء والطبيعة (. 3 -
( مثاًل. الفنية ) اللغة والر�سم وال�سناعات- 4

الهيئة وعلم طبقات النجوم . 5 -

اإذًا لبد اأن يكون ملمًا بطرف من هذا مما تعر�ست له الن�سو�ص ال�سرعية، 
ُوذكر يف الآيات والأحاديث لئال يعر�ص له من هذا ما قد يعجز عن اجلمع 
اأو يكون ظاهر اجلهالة به  بينه وبني الكتب ال�سماوية والإر�سادات النبوية، 
وقد علمه �سغار املتعلمني، فيتخذ عجزه ذريعة اإلى  �سعف الثقة به، وعدم 

الإذعان له، وال�ستخفاف بالوعظ واأهله.

- اأن�اعه: 

يتنوع الوعظ اإلى  نوعني : تعليم وتاأديب .

التعليم: ويح�سل باأ�سياء : 

طبقة.  بتعليم العقائد: مراعى فيها ما ينا�سب كل - 1
اإلى   اأدعــى  ليكون  الت�سريع  بحكمة  مقرونة  ال�سرعية:  الأحكام  بتعليم  2 -

الإقناع واإ�سباع النفو�ص املتطلعة اإلى  معرفة حكمة الت�سريع .
بتعليم الأخالق- 3 الدينية وبيان م�سار �سيئها ومنافع ح�سنها .

ولهذه الثالثة علوم التوحيد والفقه والأخالق 
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التاأديب : ويكون بالرتغيب والرتهيب حلمل العا�سي على التوبة، والطائع 
على ال�ستمرار يف الطاعة، مع ال�ست�سهاد مبا جاء يف الكتاب وال�سنة واآثار 

ال�سلف ال�سالح اإذ لهذا من التاأثري ما ل ي�ستهان به .

اأن  يبعد  اإذ  والإر�ساد،  الوعظ  الأقرب فهمًا ملعنى  الأخري هو  النوع  وهذا 
يزيل  ما  على  اإلى  احل�سول  النف�ص  والتفات  التعليم  التذكري جمرد  معنى 
جهالتها، بل املق�سود الإنذار الذي يقرع النفو�ص ويفعمها رهبة حتى تتمكن 
املوعظة من النف�ص، متكن احلا�سر امل�ساهد، فتملك م�ساعرها وتنتق�ص فيها 
انتقا�سًا، ي�ستتبع اأثره لي�سل الواعظ مبن يعظ اإلى  ح�سرة القد�ص الأعلى 

واحلظوة بدار النعيم.

اأنــواع من  اإلى   يعظ  الواعظ ومن  الأخري بح�سب حال  النوع  ويتنوع هذا 
ال�سدة واللني كما ورد يف قوله تعالى  ){ ٺ ٺ ٺ } ]احلجر: 94[( 
44[( ومن اجلدل باحل�سنى  }]طه:  ہ ہ     ھ ھ  �ساأنه ){  وقوله جل 
بالعقبى،  التذكري  اإلى  الأولني،  ق�س�ص  رواية  اإلى  الأمثال،  �سرب  اإلى 
والأ�سخا�ص  الأحوال  تنبيه على قبح رذيلة، بح�سب  اأو  اإلى �سرح ف�سيلة، 

والأماكن. والأزمان 

ھ   ہ  ہ  ہ   ){ہ  تعالى  قوله  املتفرقات  هذه  كل  ويجمع 
ھ ھھ ے ے ۓ ۓ} ]النحل: 125[( .

***
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املق�سد الثالث
اآداب الواعظ واملر�سد

اإلى   الدعوة  يف  وال�سالم  ال�سالة  عليهم  الأنبياء  ورثة  العلماء  اأن  معلوم 
اهلل عز وجل، اإذ هم العارفون له �سبحانه من كمال وتنزيه، وبيدهم مقاليد 

�سعادة اخللق ي�سريون بهم نحو ال�سبيل املو�سل اإلى  اهلل تعالى : ){ چ 
 { ڈ  ڎ  ڎ     ڌ    ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ 

 )]33 ]ف�سلت: 
ال�سر  اأودع فيهم عز وجل   : النا�ص وحمل ثقة اهلل تعالى   نعم هم �سادة 

يف فهم معنى اآياته ودقائق اأ�سرار كتابه املبني ){ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ  
ۆ ۈ ۈ } ]اآل عمران: 7[( ){ ڻ  ۀ ۀ ہہ 
م�سئوليتهم  اأعظم  فما   )]43 ]العنكبوت:   { ھ  ھ  ہ  ہ 
واأ�سقها، وخا�سة اإذا هم ت�سدروا للوعظ والإر�ساد، لذا لزم اأن يكونوا عند 
ثالثة  ال�سفات  وهذه  الآتية.  ال�سفات  الواعظ  يف  تتوافر  واأن  الثقة،  هذه 

اأنواع :

النوع الأول : ما يرجع اإلى  تكوينه العلمي .
 النوع الثاين : ما يرجع اإلى  اأو�سافه النف�سية .

 النوع الثالث : ما يرجع اإلى  اآدابه حالة التاأدية .
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النوع الأول: ما يرجع اإلى  تكوينه العلمي .

الآداب الراجعة اإلى  تكوينه العلمي نوعان : �سرورية وكمالية .

- الآداب ال�شرورية: 

)1( التمكن من العل�م الدينية : 

التوحيد ، والفقه ، والأخالق، مع الإحاطة بحكمة الت�سريع ليبني تعليمه 
على اأ�سا�ص متني.

اإذ لو ق�سر يف �سرح عقيدة اأو بيان حكم �سرعي، اأو �سرح خلق ترغيبًا فيه 
اأو تنفريًا عنه، كان عارًا على الوعظ والوعاظ، وانف�ست القلوب من حوله، 
ولإ�سباع النفو�ص املتطلعة اإلى الوقوف على حكمة الت�سريع لإمتام الإذعان له 

والأخذ عنه، مع الأمانة يف ن�سر العلم، والوقوف عند حده 

اأما جاهل اأو غري اأمني فخليق به اأن يذم .

وقد جاء الكتاب وال�سنة واآثار ال�سلف ببيان ذلك واحلث عليه .

- الكتاب : 

ېئ  ېئ     ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  {ەئ- 1  
فهال  اأي   ]122 ]التوبة:  ی}  ی   ىئ   ىئ  ىئ  ېئ 
نفر: اأمر اهلل تعالى  ب�سيغة التخ�سي�ص طائفة من كل جماعة بالتفقه 
لالإنذار، ول يبلغ املتفقه درجة اإنذار غريه اإل حيث متكن من معرفة 

ما ينذر به.

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے  ھ    ھ  ھ  2 - }
ۉ}  ۅ    ۅ   ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ    ۆۆ   ۇ  ۇ  ڭ 

]النحل:116[.
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ڇ ڇ   ڍ ڍ ڌ  ڌ  ڎ   ڎ ڈ  ڈ ژ ژ ڑ      ڑ  3 - }
 { ڱ  ڱ     ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ       گ  گ    ک  ک  ک  ک 

 .]33 ]الأعراف: 
فقد نهى اهلل تعالى  يف هاتني الآيتني عن الكذب والقول بغري علم .

- ال�شنة: 

ًئا َفْلَيُقْل  : اأخرج البخاري َعْن اْبَن َم�ْسُعوٍد ر�سي اهلل عنه: ) َمْن َعِلَم �َسْي- 1
ُ اأَْعَلُم ()1(. ِبِه، َوَمْن مَلْ َيْعَلْم �َسْيًئا َفْلَيُقِل: اهللَّ

الآثار: مثل ما ورد : 

عن �سيدنا علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه:»ما اأبردها على القلب اإذا- 1 
�سئل اأحدكم فيما ل يعلم اأن يقول : اهلل اأعلم« .

ل اأدري اأ�سيبت  عن ابن عبا�ص ر�سي اهلل عنهما : اإذا ترك العامل قول - 2
مقاتله .

واإجماًل ل يلزم الواعظ اأن يكون اأمينًا يف العلم، ولي�ص عارًا عليه اأن يجهل 
بع�سه. فالعامل حقًا من عرف:»اأن ما يعلم فيما ل يعلم قليل، فاإن مدى العلم 

اأبعد من اأن ينال وغايته اأق�سى من اأن تدرك«.

لن يبُلَغ العلَم جميعـــــًا اأحٌد        كــال وَلْو حــــاَوَلُه األَف �سَنــــْه
اإمنا العْلُم َعِميٌق بحـــــــــــُرُه             فخذوا من كل �سيٍء اأح�سنه)2(

عز  علمه  اإذ  كلماته  دون  ينفد  �سيء  كل  بــاأن  تعالى  اهلل  اأخــرب  وقــد   
وجل ل نهاية له: ){ ۇئ ۆئ       ۆئ        ۈئ       ۈئ ېئ  ېئ   ېئ ىئ       ىئ ىئ ی 

الزوائد  الأ�سول وجممع  من جامع  الفوائد  وانظر جمع  وم�سلم )2798(.  البخاري )4823(،   )  1
)197 /3(

2 ( ديوان الإمام ال�سافعي رحمه اهلل )�ص: 118(
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ی        ی ی       جئ حئ      مئ } ]الكهف: 109[( ){ ېئ ېئ ىئ ىئ 
ىئ ی} ]الإ�سراء: 85[( . 

)2( البعد عن العقائد الزائفة : 

اإنكار  اأو  كاإنكار ما تواتر من معجزات الأنبياء عليهم ال�سالة وال�سالم، 
�سفاعتهم والتو�سل بهم دنيا واأخرى)1(، اأو ادعاء ما فيه ن�سبة نق�ص اإليهم، 
الوجود  يخالف  ما  اإنكار  اأو  عليه  النقد  اأو  الكرمي،  القراآن  على  الطعن  اأو 

التاريخي منه، اإذ هو قبل التاريخ .

اأو ادعاء اأنه مل يتعر�ص لنظام احلياة الدنيوية اأو مل يحو الأمور الجتماعية 
اإنكار كرامات  اأو  البحتة،  الأخروية  الأمور  اأو ق�سره على  فيها،  يبحث  ومل 

اإليه مبا يحبه منهم، وذلك مما  اإلى التو�سل بربهم، والتقرب  1( دعا كتاب اهلل عز وجل املوؤمنني 
�سرعه لهم يف كتابه اأو على ل�سان ر�سوله |؛ فالتو�سل اإمنا يكون بعمل يقدمه املرء، وك�سب يح�سل 
عليه بجهده.اأّما العاجزون الك�سالى فاإنهم يريدون الو�سول اإلى النتائج بدون املقدمات التي تو�سلهم 
اأعجب  ما  األ  �سيئًا،  منه  ميلكون  ل  وبحقٍّ  �سواهم،  وبجاه  غريهم،  باأعمال  يتو�سلون  فرتاهم  اإليها، 
حال هوؤلء! وحقيق مبن هذا حاله اأن ل يجاب اإلى طلبه، واأن ل ي�سل اإلى مراده؛ اإذ اأراد اأن يدخل 
البيوت من غري اأبوابها. وقد تبني خالل هذا البحث اأن التو�سل اإمنا يكون باأمور �سرعها اهلل عز وجل، 
ودلت عليها �سنة ر�سول اهلل |، وذلك بعمل �سالح يقدمه املتو�سل، وكذا التو�سل اإلى اهلل عز وجل 
با�سم من اأ�سمائه، اأو �سفة من �سفاته العليا، ومن ذلك التو�سل اإلى اهلل عز وجل بف�سله ورحمته، 
واإح�سانه اإلى خلقه، وكذلك التو�سل اإلى اهلل عز وجل بدعاء الأحياء ال�ساحلني من املوؤمنني.، فهذه 
اأبواب التو�سل ال�سرعي ال�سحيح، وما �سواها مزالق قد ينتهي بالإن�سان اإلى عبادة غري اهلل عز وجل، 
والطمع والرجاء يف املخلوق. انتهى )انظر التو�سل يف كتاب اهلل عز وجل)�ص:62(طالل بن م�سطفى 
عرق�سو�ص ن�سر:اجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة ال�سنة ال�ساد�سة والثالثون، 1424هـ /2004م(. 

ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  ے  تعالى:{  اهلل  قال   »: اهلل  رحمه  �سقر  عطية  ال�سيخ  وقال 
ۇ }. الو�سيلة يف اللغة: هي ما يتقرب به اإلى الغري... وفى ال�سرع: هي ما يتو�سل به اإلى ر�سوان 
اهلل )تعالى( ومنه الأعمال ال�ساحلة، كالتي تو�سل من انطبقت عليهم ال�سخرة يف الغار ودعوا ربهم 
التو�سل  اأما  الغري...  مال  اأكل  وعدم  الفاح�سة،  عن  والعفة  الوالدين،  بر  من  ال�ساحلة:  باأعمالهم 
بالر�سول وبالأولياء فالتو�سل ال�سحيح هو: بحبهم والقتداء بهم، فذلك عمل �سالح لالإن�سان تقرب 

به اإلى اهلل؛ ليقبل الدعاء....« فتاوي عطية �سقر )�ص: 571(
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عليه  ي�سو�ص  فذلك  اإجماعًا،  اأو  ن�سًا  يخالف  �سيء  اأي  ادعاء  اأو  الأولياء)1( 
1 ( يت�سح مفهوم كرامات الأولياء من كالم لل�سيخ حممد اأحمد العدوي وهو اأقرب اإلى ما عناه ال�سيخ 
القرب والدنو، يقال تباعد بعد  :»الويل ب�سكون الالم  العدوي  الزرقاين - رحم اهلل اجلميع- يقول 
واملــوالة �سد  والنا�سر،  العم  ابن  واملولى  العدو،  والويل �سد  يقاربك،  اأي مما  يليك  ويل، وكل مما 
املعاداة، والولية بالفتح والك�سر الن�سرة« كما يف خمتار ال�سحاح اأ.هـ.، وقال الراغب يف املفردات 
يقال   ، املوايل  اأي  املفعول  معنى  ويف   ، الوايل  اأي  الفاعل  معنى  يقال يف  والويل  الن�سرة،  )والولية 
للموؤمن هو ويل اهلل عز وجل، ويقال اهلل تعالى ويل املوؤمنني ومولهم، فويل اهلل: القريب منه بطاعته، 
والنا�سر له. وي�ستتبع ذلك اأن اهلل تعالى يتوله وين�سره، فهو ويل اهلل مبعنى موال لطاعاته وموالى 
من اهلل تعالى على معنى اأنه ي�ستمد من معونته.، وهو يف كل ذلك �سد العدو ماأخوذ من العدو، وهو 
التجاوز ومنافاة اللتئام، والكرامة لغة ا�سم من الإكرام والتكرمي، وهو التعظيم والتنزيه، ويقال له 
على كرامة اأي عزازة، ذلك معناها اللغوي، ويف عرف املتكلمني.. الهام�ص عرفها ال�سيخ البيجوري: 
باأنها اأمر خارق للعادة يظهر على يد عبد ظاهر ال�سالح ملتزم ملتابعة نبي كلف ب�سريعته م�سحوب 
ب�سحيح العتقاد والعمل ال�سالح علم بها اأو مل يعلم« والقراآن كله يف جملته وتف�سيله يطلق الويل على 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ  من والى  طاعة اهلل ومن توله اهلل { 
ڀ ٺ ٺ } )يون�ص:62-63({ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ 
})يو�سف:101(  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ   ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ   } })الأنفال:34(  ٹ 
ويف احلديث عن عمرو بن العا�ص اأن ر�سول اهلل | قال: »اإن اآل فالن لي�سوا باأوليائي – يعني طائفة 

من اأقاربه- اإمنا وليي اهلل و�سالح املوؤمنني« {ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پ پڀ  ڀ 
ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  {ڦ  ٿ})البقرة:257(  ٿ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ېئ  })الن�ساء:76( {  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ           ڌ ڌ    ڎ 
ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی     جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب  ٱ ٻ  

ٹ  ٹ    ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  {ڱ   )175-173 عمران:  })اآل  ڤ  ڤ        ڤ  ٹ  ٹ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ})البقرة:198( {ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ 

})ال�سعراء:77({ڦ  ې  ۉ  ۉ   ۅ  ۅ  {ۋ  ڃ})الأنعام:112(  ڃ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ 
ڦ ڦ   ڄ ڄ  ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ   چ چ چ })فاطر:6( من ذلك يتبني الفرق بني 
اأولياء اهلل واأعدائه واأولياء ال�سيطان. فاملوؤمنون باهلل الأتقياء هم اأولياء اهلل والوا طاعة اهلل فتولهم 
اهلل. وبح�سب اإميان العبد وتقواه تكون وليته هلل تعالى، فالنا�ص يتفا�سلون يف الولية بح�سب تفا�سلهم 
يف الإميان والتقوى، وكذلك يتفاوتون يف عداوة اهلل بح�سب تفاوتهم يف الكفر والنفاق. فاأف�سل اأولياء 
اهلل تعالى اأنبياوؤه على تفاوت بينهم يف الولية {ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ} ومن اأف�سل اأوليائه 
بعد الأنبياء اأبو بكر وعمر وعثمان وعلى والذين بايعوا النبي حتت ال�سجرة، و�ساحلو املوؤمنني كلهم 
من اأولياء اهلل على اختالف اأزمنتهم ودرجة تقواهم واإميانهم. فكل موؤمن باهلل تقي ويل له، فالتقوى 
درجات كذا الولية، وقد يكون الرجل الواحد فيه ولية هلل وعداوة باأن يكون له طاعة ومع�سية فهو يف 
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وينفر النا�ص منه، بل على الواعظ دائمًا اأن ينفر من تلك العقائد، واأن يكون 
حربًا على كل ذي بدعة، واأن يفند �سبه املبتدعني ويردها، ويحث على اإتباع 
عظيمًا  اأو  حقريًا  �سيء  من  ما  اأن  للنا�ص  ويبني  والإجماع،  وال�سنة  الكتاب 
كبريًا اأو �سغريًا دنيويًا اأو اأخرويًا انفراديًا اأو اجتماعيًا، اإل والقراآن وال�سنة 

ڍ  ڍ  ڇ  ){ڇ  تعالى:  قال  تلويحًا  اأو  ت�سريحًا  به  كفيلة  والإجماع 
القراآن  بالكتاب  املراد  املف�سرين)1(:  بع�ص  قال   )]38 ]الأنعام:  ڌ}  ڌ 
على  م�ستمل  فهو  اإليه،  يحتاجون  �سيء  من  القراآن  يف  فرطنا  ما  واملعنى 

كل ما يحتاجون اإليه اإ�سارة ودللة واقت�ساء .
ويبني لهم اأن هذه البدع وال�ساللت مف�سية اإلى  اخلروج عن الدين واملروق 
عن الطريق امل�ستقيم، فقد قال تعالى مبينًا اأن من اتبع غري طريق الكتاب 

زلت قدمه وحاد عن اجلادة، اإذ قال جل �ساأنه ){چ چ چ چ 
ڇڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ}]الأنعام:153[(.

روي اأنه |: خطا خطًا م�ستويًا ثم قال : هذا �سبيل الر�سد و�سراط اهلل 
فاتبعوه : ثم خط على كل جانب �ستة خطوط ممالة ثم قال : هذه �سبل على 

){چ چ   : الآية  هذه  وتال  فاجتنبوه  اإليه  يدعو  �سيطان  منها  �سبيل  كل 
ڎ}  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ 
153[(. ثم ي�سري كل واحد من الإثني ع�سر طريقًا، �ستة طرق  ]الأنعام: 
فتكون اثنني و�سبعني، رواه البخاري )2(. ولي�ص املراد من هذا العدد التحديد، 

طاعته موال نقال عن ال�سرح اجلديد جلوهرة التوحيد)�ص113 وما بعدها( تاأليف ح�سرة �ساحب 
ال�سريف ط1 1366هـ- 1947م ط  اأحمد العدوي من علماء الأزهر  ال�سيخ حممد  الف�سيلة الأ�ستاذ 

احللبي. بت�سرف
1 ( تف�سري اخلازن )2/ 111(

والبزار  والن�سائي  بن حميد  وعبد  لأحمد  وعزاه  املنثور« )3 / 385(  »الدر  ال�سيوطي يف  2 ( ذكره 
وابن املنذر وابن ابن اأبي حامت واأبي ال�سيخ وابن مردويه واحلاكم. وقد اأخرجه اأبو داود الطيال�سي 
يف »م�سنده« )�ص33 رقم 244( . والإمام اأحمد يف »امل�سند« )435/1(، والدارمي يف »�سننه« )60/1 
ح 208( . وابن اأبي عا�سم يف »ال�سنة« )13/1 رقم 17( . والبزار يف »م�سنده« )131/5 ح 1718(. 
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بل املراد اإفادة الكرثة فيجوز اأن تكون اأكرث من هذا .

)3( عدم اخلروج عن الكتاب وال�شنة والآثار وما ي�افقها . 

اإذ الواعظ وارث نبوي ومرب اإلهي، فما اأجدره بالتم�سك باأذيال الكتاب 
مهمته،  عليه  وتهون  تعالى   اهلل  اإلى   الدعوة  عليه  لت�سهل  والآثــار،  وال�سنة 
ويكون حمل ثقة ل مثار فتنة اأو �سبهة، ول نعني بعدم اخلروج الوقوف عند 
الن�سو�ص فقط،  بل ذلك ]مع[ جعل هذه الن�سو�ص �ساملة للظواهر اجلوية 
وغريها، اإن تعر�ست لها واجلمع بينها وبني تلك الن�سو�ص، لتتمثل عظمة 
املبني  الكتاب  لهذا   واحرتامًا،  اإجالًل  ومتلوؤها  النفو�ص  وال�سنة يف  الكتاب 
علم  اأو  الأر�ــص  طبقات  علم  من  ل�سيء  تعر�ص  اإذا  فعليه  الغراء،  وال�سنة 
النجوم اأو الكيمياء اأو الطبيعة اأو تقومي البلدان، اأن يرجع ذلك اإلى  الكتاب 
وال�سنة، ويزيل ما ظاهره املخالفة بني امل�ساهد املح�سو�ص ون�سو�ص القراآن 

وال�سنة.

مثال ذلك يف تقومي البلدان : يقولون اإن الأر�ص ج�سم بي�ساوي وي�ستدلون 
على ذلك باأدلة منها : 

طرف  ال�سفينة  من  له  يظهر  ما  اأول - 1 البحر  �ساطئ  على  الواقف  اأن 
�سراعها الأعلى، ثم ل تزال تظهر �سيئًا ف�سيئًا، حتى اإذا قرب منها راأى 

جميعها فلو كانت مب�سوطة لراآها دفعة واحدة .

جهة خط ال�ستواء بحالة ل ميكن معها مقاومته،  ومنها اندفاع النيل من - 2
فلو كانت الأر�ص مب�سوطة ملا اندفع كذلك ولأمكنت مقاومته، ويقول اهلل 

وابن   .  )194 ح   485/  1( »تف�سريه«  يف  والن�سائي  )�ص5(.  »ال�سنة«  يف  املروزي  ن�سر  بن  وحممد 
جرير الطربي يف »تف�سريه« )230/12 رقم 14168(. والهيثم بن كليب يف »م�سنده« )2 / 48 - 51 
رقم 535 و 536 و 537(. وابن حبان يف »�سحيحه« )180/1 - 181 ح 6 و 7 / الإح�سان( . والأجري 
يف »ال�سريعة« )�ص10( . واحلاكم يف »امل�ستدرك« )2 /318( . واأبو نعيم يف »احللية« )6 / 263( . 

وغريهم وباأ�سانيد اأخرى .
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تعالى  : ){ ڱ ڱ ڱ ں } ]النازعات: 30[( اأي ب�سطها مما 
يفيد اأنها مب�سوطة ل كروية كما يقولون يف تقومي البلدان .

ليمكن  جوانبها،  ب�سط  )دحــاهــا(  معنى  ــاأن  ب بينهما:  التوفيق  فيمكن 
النتفاع بها وال�سعي عليها والعمل فيها، وهذا ل ينايف كرويتها على اأن بع�ص 

املف�سرين يجعل )دحاها( مف�سرة مبا بعدها من قوله تعالى :{ ڻ ڻ 
ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ   ہ ہ ہ ھ } ]النازعات: 31- 
وتثبيتها  والكالأ  املاء  باإخراج  لالنتفاع  تهيئتها  دحوها  معنى  فيكون   )]33
باجلبال ونحو ذلك، ويقا�ص على ذلك غريه من قول الطبيعيني:»اإن لالأر�ص 
املغرب  من  �ساعة  وع�سرين  اأربــع  كل  ال�سم�ص يف  اأمــام  دورة حول حمورها 
لل�سم�ص  املقابل  اجلزء  اإذ  والنهار،  الليل  يح�سل  ذلك  ومن  امل�سرق،  اإلــى  
الأر�ص  اأن  يفيد  مما  الليل،  فيه  يكون  لها  واملدابر  النهار،  فيه  يكون  فيها 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ      } تعالى:  اهلل  ويقول  ثابتة،  وال�سم�ص  متحركة 
ڤ ڤ  ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ } ]الكهف: 7[( 
مما يفيد اأن الأر�ص ثابتة وال�سم�ص متحركة، فيمكن اجلمع بينهما باأن معنى 
الأر�ــص عند ما يظهر منها  اإذ اجلال�ص على  العني،  راأي  طلعت وغربت يف 
اجلزء الذي عليه املقابل لل�سم�ص يراها طالعة، واإن كان الطالع هو، وعك�ص 

ذلك يقال يف الغروب«.

اأنها  ينايف  ل  وهذا  خفيت،  )غربت(  ومعنى  ظهرت  )طلعت(  معنى  اأو   
ثابتة واأن من فوق الأر�ص من يراها اأول النهار ظاهرة واآخره خافية .

)4( العلم بالبدع ال�شائعة :

التجديد  ي�سمونه  مــا   ( وال�سنة  الكتاب  وحمــاربــة  والـــزار  كالتربج 
ليعد  الجتماعية،  والعلل  الأمرا�ص  جميع  من  ذلك  وغري  والإ�سالح( 
واحد،  بدواء  الأمرا�ص  جميع  يداوي  كطبيب  كان  واإل  دواءه،  داء  لكل 
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اأكرب من نفعه . واإثمه  وخطره ل يخفى 

)5( عدم �شرف األفاظ ال�شرع عن ظاهرها اإىل  اأم�ر ل حتتملها :

باأل يتعر�ص اإلى  التاأويالت البعيدة التي ل حتتملها األفاظ الكتاب وال�سنة، 
كالتاأويالت التي انتحاها قوم ين�سبون اأنف�سهم اإلى  علم الباطن، وي�سرفون 
بها  ويق�سدون  �سواهم،  يفهمها  ل  معان  اإلــى   ظواهرها،  عن  الن�سو�ص 

الإغراب، لتميل اإليهم نفو�ص الب�سطاء ل الإ�سالح .

ال�سارع  عن  نقل  دون  الو�سعية،  مدلولتها  عن  الألفاظ  �سرف  اأن  ذلك 
الثقة بدللة الن�سو�ص ال�سريحة،  اإلى  عدم   يوؤدي  وال�سلف ال�سالح مما 
فت�سقط منفعة الكثري من كالم اهلل ور�سوله، بل منفعة الكل، اإذ ما من لفظ 

اإل وميكنهم �سرفه عن ظاهره اإلى  ما يريدون.

 من ذلك قول بع�ص من يدعون الت�سوف يف تاأويل قوله تعالى { ۓ ۓ   
ڭ ڭ  ڭ } ]طه: 24[( اإن املراد بفرعون القلب لأن القلب يطغى على 
كل النا�ص. وهنا ن�ساألهم هل لفظ ) فرعون ( يراد به القلب يف كل موا�سعه 

يف القراآن..؟.

 اأم يراد به القلب يف هذه الآية فح�سب..؟.

فاإن كان الثاين فهو حتكم باطل، اإذ ل فرق بني هذا اللفظ يف هذه الآية واآية 
اأخري، واإن كان الأول فبطالنه ظاهر اأي�سًا، واإل فبني من تكون املناظرة يف 

قوله تعالى  ){ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ      ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃڃ چ     چ           چ   چ ڇ ڇ      ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

26[( اأبني مو�سي وقلب فرعون ...؟   -  23 ڎ  ڈ }]ال�سعراء: 

وهل ي�سح اإرادة القلب دون �ساحبه ؟

 اأم املراد القلب لأنه رئي�ص اململكة اجل�سمية ....؟
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وهال كان اخلطاب)مِلَْن( ي�سمل القلب وغريه، وهو فرعون اأح�سن من خطاب 
القلب وحده الذي يحوجنا اإلى  التاأويل والتجوز من غري �سرورة...؟

اأم بني مو�سي وقلبه ... ؟
 اأم بينه وبني مطلق قلب.. ؟ 

 اأم بني مطلق اإن�سان وقلبه...؟  
وهل قلب يرد مبثل هذا الرد الفظيع يكون اإل كافرًا ؟

وما معنى اإميان �سخ�ص حكم على قلبه بالكفر ؟
وما قيمة الإن�سان مبعنى الهيكل اجل�سمي دون القلب...؟  

وهل هو اإل جمرد �سبح ل ي�سح احلكم له اأو عليه..؟  
هذا تاأويل فا�سد نعوذ باهلل من الزيغ.

ويقولون يف قوله تعالى  ){وئ وئ}]طه: 12[( اأي نف�سك .

وقوله تعالى  ){ڍ ڍ ڌ} ]الق�س�ص: 31[ ( اأن املراد بالع�سا 
ما �سوى اهلل تعالى  .

 ومثل ذلك كثري مما نقله القا�ساين الذي مالأ تف�سريه بهذه الأباطيل .

يف  ال�ستغفار  به  اأراد  َبــَرَكــُة«)1(  ُحوَر  ال�سَّ ــاإِنَّ  َف ُروا  »َت�َسحَّ  :| قوله  ويف 
ُه  َفاإِنَّ ــَراُه  َت َتُكْن  مَلْ  ــاإِْن  )َف والإح�سان  الإميــان  حديث  يف  وقولهم  الأ�سحار. 

َيَراَك()2( اأن املراد اإن اأفنيت نف�سك ت�سرفت بالروؤية.

1 ( رواه البخاري 4 / 120 يف ال�سوم، باب بركة ال�سحور من غري اإيجاب، وم�سلم رقم )1095( 
يف ال�سيام، باب ف�سل ال�سحور وتاأكيد ا�ستحبابه، والرتمذي رقم )708( يف ال�سوم، باب ما جاء يف 

ف�سل ال�سحور، والن�سائي 4 / 141 يف ال�سوم، باب احلث على ال�سحور.
الإ�سالم  باب  فيه:  م�سلم   ،115 ،106/1 ،| النبي  �سوؤال جربيل  باب  »الإميان«  البخاري يف   )  2
والإميان والإح�سان رقم )9 و 10(، واأبو داود يف ال�سنة - باب يف القدر رقم )4698(، والن�سائي يف 

الإميان - باب �سفة الإميان والإ�سالم 101/8.
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مبا  القلب  على  فرعون  كحمل  البطالن،  ظاهر  التاأويالت  هذه  وبع�ص 
تقدم،  لأنه حمل للفظ على املجاز مع اإمكان احلقيقة، ول يحمل اللفظ على 

املجاز اإل حيث تعذرت احلقيقة.

وكذا ال�سحور على ال�ستغفار كيف اأنه | كان يتناول الطعام مع اأ�سحابه 
يف ذلك الوقت .

بن  وزيــد   | النبي  اأن  عنه  اهلل  ر�سي  اأن�ص  حديث  من  البخاري  روى 
وماء«،  مترا  :»فاأكال  ال�سوم  كتاب  يف  عا�سم  ابن  وزاد  ثابت)ت�سحرا()1( 
و�ساحبه  والعقل  لل�سرع  ملخالفته  باطل  وهو  بالراأي  تف�سري  هذا  اأن  على 

هالك ل حمالة.

ار()2(  اأ َمْقَعده من النَّ يِه َفلَيَتَبوَّ روي عنه | اأنه قال : )من ف�سر اْلُقْراآن ِبَراأْ
اأخرجه الرتمذي من حديث ابن عبا�ص وح�سنه .

1 ( رواه البخاري 4 / 118 و 119 يف ال�سوم، باب قدر كم بني ال�سحور و�سالة الفجر، ويف مواقيت 
رقم  وم�سلم  ال�سبح،  �سلى  ينم حتى  فلم  ت�سحر  من  باب  التهجد،  ويف  الفجر،  وقت  باب  ال�سالة، 
)1097( يف ال�سيام، باب ف�سل ال�سحور وتاأكيد ا�ستحبابه، والرتمذي رقم )703( يف ال�سوم، 
باب ما جاء يف تاأخري ال�سحور، والن�سائي 4 / 143 يف ال�سوم، باب قدر ما بني ال�سحور وبني �سالة 

ال�سبح، وباب ذكر اختالف ه�سام و�سعيد على قتادة فيه.
ا�ٍص َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهلِل |: َمْن َقاَل يِف  2 ( �سنن الرتمذي ت ب�سار )5/ 49()2950(، َعِن اْبِن َعبَّ
اِر. ويف لفظ �سنن الرتمذي ت ب�سار )5/ 49( )2951( َعِن اْبِن  اأْ َمْقَعَدُه ِمَن النَّ الُقْراآِن ِبَغرْيِ ِعْلٍم َفْلَيَتَبوَّ
اأْ َمْقَعَدُه  ًدا َفْلَيَتَبوَّ ي اإِلَّ َما َعِلْمُتْم، َفَمْن َكَذَب على ُمَتَعمِّ ُقوا احَلِديَث َعنِّ ِبيِّ |، َقاَل: اتَّ ا�ٍص، َعِن النَّ َعبَّ
اِر«.َهَذا َحِديٌث َح�َسٌن. ويف هام�ص حتقيق  اأْ َمْقَعَدُه ِمَن النَّ اِر، َوَمْن َقاَل يِف الُقْراآِن ِبَراأِْيِه َفْلَيَتَبوَّ ِمَن النَّ
جامع الأ�سول )2/ 6( الرتمذي رقم )2951( يف التف�سري، باب ما جاء يف الذي يف�سر القراآن براأيه، 
البيان« رقم  ، والطربي »جامع  و )3025(  امل�سند رقم )2069(  اأحمد يف  واأخرجه  ورقم )2952( 
)73( و )74( و )75( ومداره على عبد الأعلى بن عامر الثعلبي وقد تكلموا فيه. قال اأحمد: �سعيف 
احلديث، وقال اأبو زرعة: �سعيف احلديث، رمبا رفع احلديث، ورمبا وقفه، وقال ابن عدي: يحدث 
باأ�سياء ل يتابع عليها، وقد حدث عن الثقات، وقال يعقوب بن �سفيان: يف حديثه لني، وهو ثقة، وقال 
الدارقطني: يعترب به، وح�سن له الرتمذي، و�سحح له احلاكم، وهو من ت�ساهله، و�سحح حديثه يف 

الك�سوف، انظر » تهذيب التهذيب« 6 / 94، 95.
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ولي�ص املراد من هذا منع تف�سري القراآن بال�ستنباط والفكر يف اآياته، بل 
املراد منع ما هو ظاهر البطالن، مما ل يتفق وق�سية العقل وال�سرع فقط، 
اإذ من الآيات ما نقل فيه عن ال�سحابة والتابعني واملف�سرين خم�سة معان 
يتعار�ص  ل  اأنه  | غري  النبي  ي�سمع جميعها عن  فاأكرث ومل  و�سبعة  و�ستة 
يِن،  ْهُه يِف الدِّ وال�سرع والعقل، وعليه ينزل قوله | لبن عبا�ص) اللَُّهمَّ َفقِّ

اأِْويَل()1( رواه الإمام اأحمد واحلاكم باإ�سناد �سحيح . َوَعلِّْمُه التَّ

***

1 ( البخاري )143(، وم�سلم )2477(. 
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- اآداب ال�اعظ واملر�شد الكمالية :

)1( الإحاطة بالعل�م الك�نية : 

)كاحل�ساب  ريا�سية  اأم  النجوم  وعلم  والهيئة  والفل�سفة  كــالأدب  اأدبية 
وتقومي البلدان والهند�سة( اأم طبيعية )كالكيمياء والطبيعة( اأم فنية كاللغة 
التجارة،  وعلوم  والرتبية  كالتعاون  اجتماعية  اأم  وال�سناعات،  والر�سم 

وعالقات الأمم التجارية وال�سيا�سية وغري ذلك .

ال�سرعية،  الن�سو�ص  له  تعر�ست  مما  منها  بطرف  العلم  بذلك  ونعني 
لئال يعر�ص له من ذلك ما قد يعجز عن تطبيقه على الن�سو�ص ال�سرعية 

فت�سعف الثقة بها.

 اأو ما يكون ظاهر اجلهالة به وقد علمه الب�سطاء و�سغار املتعلمني، فيوؤدي 
ذلك اإلى  �سعف الثقة به وعدم الأخذ عنه، والف�سل يف مهمته، ويلب�ص الوعظ 
باأطرافه، عاملًا  للمو�سوع ملما  اأن يكون حم�سرًا  واأهله ثوب عار. كما لبد 

بالأ�ساليب املوؤثرة يف النفو�ص ليتم الإذعان له والقبول منه.

)2( حفظه القراآن الكرمي و�شيئا من ال�شنة والآثار : 

وهو )�سروري للواعظ ل كمايل ( مع ا�ستح�سار املعنى وما يحتمله اللفظ 
ت�سريحًا وتلويحًا، فاإن ذلك ي�ساعد على التاأثري يف النفو�ص، وليبني كالمه 
اأو احلديث  الكرمية  الآية  تبنى على  املوعظة  اأجمل  فما  اأ�سا�ص متني،  على 
ال�سريف، ثم يتدرج منها اإلى  ما يريد حمل النا�ص عليه، ولبد من اجلمع 
بني ما ظاهره التنايف اأو املخالفة، لإ�سباع النفو�ص امل�ستاقة اإلى  البحث وراء 

احلقائق ال�سرعية .

)3( �شعة الطالع والقدرة على الت�شرف يف دائرة ال�شرع :

ملا اأن اأمرا�ص القلوب على �سروب �ستى ومناح خمتلفة باختالف البيئة، 
والو�سط والأزمان والأماكن.
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 فقد يحدث يف بع�ص الع�سور من البدع ما ل يح�سل نظريه يف الع�سور 
قبله، فاإذا ما كان وا�سع الطالع غزير العلم قادرًا على الت�سرف، اأمكنه اأن 
يعد لكل جل�سة جوادها ولكل م�سمار �سالحه، فال يقف به الق�سور موقف 

العي والعجز، ول يقعد به اجلنب حيث الإقدام مطلوب .

والدفاع عن  للذود عن حيا�سه،  الدين  اإذا دعا داعي  الن�سري  يعوزه  ول 
بي�سته، لذا كان عيبًا على الواعظ اأن يتعبد طويال باألفاظ دواوين اخلطب 
يف  يوؤثر  ل  اأ�سبح  حتى  الأ�سماع  وجمته  طوياًل  الأل�سن  لكته  مما  العتيقة، 
القلوب ول تهتز له الأ�سماع لكرثة تكرار األفاظه والت�سدق بها، بل من واجب 
ول�سان حاد،  ثاقب  وفكر  وقلم م�سقول  �سيالة،  براعة  ذا  يكون  اأن  الواعظ 

ليدفع كل بدعة ويبيد كل رذيلة، في�سعد به �سعبه وت�سود به اأمته .

***
 الن�ع الثاين: ما يرجع اإىل  اأو�شافه النف�شية

الآداب الراجعة اإلى  اأو�سافه النف�سية اأي�سًا نوعان: �سرورية ، وكمالية .

-اأو�شافه النف�شية ال�شرورية : 

)1( العمل بعلمه :

ملا تقدم اأن الواعظ وارث نبوي ومرب اإلهي ومرتبته الوراثة عن النبي | 
حتتم عليه العمل بعلمه، لئال يخالف حاله قاله، فال توؤثر موعظته ول يفيد 

اإر�ساده.

واأنه معلم، ونفو�ص املتعلمني مطبوعة على تقليد معلميهم، يفعلون اإن فعلوا 
ويرتكون اإن تركوا، فمطمح نفو�سهم دائمًا اإلى  فعلهم وتركهم اأيا كان، فاإذا 
ما نهاهم عن �سيء وهو يفعله، فال ريب يف اأن يفعلوه بل يزيد حر�سهم عليه 
اإذ يذهب بهم الظن اإلى  اأنه األذ الأ�سياء واأكرثها منفعة، واإل ملا ا�ستاأثر به 
دونهم، وواعظ هكذا كذب فعله قوله �ساد عن �سبيل اهلل ل مرغب فيه، لذا 
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ت�سافرت ن�سو�ص الكتاب وال�سنة واآثار ال�ساحلني على النهي عن ذلك وذم 
فاعله وفقد منفعته، م�سوبة �سهام لومها على من مل يعمل بعلمه .

الكتاب مثل قوله تعالى  :-

ھ  ھھ- 1  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ   }
ے} ]البقرة: 44[ فقد جعل تعالى  اأمر الغري باخلري، مع حرمان 

النف�ص منه مما ل يتفق وق�سية العقل، اإذ العاقل ل يناق�ص نف�سه .

ڱ ڱ ڱ ں    ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ۀ   ۀ ہ  2 - }
ہ ہ ہ ھ ھ ھ } ]ال�سف: 2، 3[.

ال�سنة : مثل قوله | :

: »اإِنَّ اأَُنا�ًسا  َعِن اْلَوِليِد ْبِن ُعْقَبَة ر�سي اهلل عنه َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهلِل |- 1
َدَخْلُتُم  َفَيُقوُلوَن: ِبَ  اِر،  ْهِل النَّ اأَ اأَُنا�ٍص ِمْن  اإَِلى  َيْنَطِلُقوَن  ِة  نَّ اأَْهِل اجْلَ ِمْن 
ا  ا ُكنَّ ا َتَعلَّْمَنا ِمْنُكْم؟  َفَيُقوُلوَن، اإِنَّ َة اإِلَّ مِبَ نَّ اَر..؟ َفَواهلِل َما َدَخْلَنا اجْلَ النَّ

َنُقوُل َوَل َنْفَعُل«)1( . 

 2 -| ِبيِّ  النَّ اِحِب  �سَ عنه  اهلل  ر�سي  اْلأَْزِديِّ  اهلِل  َعْبِد  ْبِن  ُجْنُدِب  َعْن 
َراِج  ال�سِّ َكَمَثِل  َنْف�َسُه  وَيْن�َسى  ــرْيَ  اخْلَ ا�َص  النَّ ُيَعلُِّم  ــِذي  الَّ »َمَثُل  َقــاَل: 
واإ�سناده  الكبري  يف  الطرباين  رواه  َنْف�َسُه«)2(  وَيْحِرُق  ا�ِص  ِللنَّ يُء  ُي�سِ

ح�سن اإن �ساء اهلل تعالى  .

1(املعجم الكبري للطرباين )150/22(ح) 405( وقال يف جممع الزوائد )1/ 441( رواه الطرباين 
ِطيُب يِف) ِكَتاِب  يف الكبري وفيه اأبو بكر عبد اهلل بن حكيم الداهري وهو �سعيف جدا، واأَْخَرَجُه اخْلَ
اُه يِف  ِه َوَخاَلَف ُمْقَت�سَ دِّ ْغِليِظ َعَلى َمْن َتَرَك اْلَعَمَل ِباْلِعْلِم َوَعَدَل اإَِلى �سِ اِء اْلِعْلِم اْلَعَمَل / َباٌب يِف التَّ اْقِت�سَ

ْثِلِه . ايِنِّ َعْن اأَْحَمَد ْبِن َيْحَيي مِبِ رَبَ اِبِق ج1/�ص73/50( ِمْن َطِريِق الطَّ ْكِم ال�سَّ احْلُ
2(املعجم الكبري للطرباين)165/2(ح)1681( الزهد لأبي داود )�ص: 326()377( ك�سف اخلفاء 
ت هنداوي )2/ 369( وال�سياء يف »املختارة« عن حذيفة. قال الهيثمي يف »املجمع« 6/ 232: رواه 
�سليمان  بن  الأخرى على  وهو مدل�ص، ويف  �سليم،  اأبي  بن  ليث  اإحداهما:  الطرباين من طريقني يف 

الكلبي، ومل اأعرفه، وبقية  رجالها ثقات.
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ُف َعَلى  : »اإِينِّ َل اأََتَخوَّ 3 -| ِ ُ َوْجَهُه َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهللَّ َم اهللَّ َعْن علي َكرَّ
امْلُ�ْسِرُك  ــا  مَّ َواأَ اإِمَياُنُه،  َفَيْحِجُزُه  امْلُوؤِْمُن  ا  فاأَمَّ ُم�ْسِرًكا،  َوَل  ُموؤِْمًنا  ِتي  اأُمَّ
َيُقوُل        اللِّ�َساِن،  َعــامِلُ  ُمَناِفًقا  عليُكْم  ُف  َتــَخــوَّ اأَ َوَلِكْن  ُكْفُرُه،  َفَيْقَمُعُه 
َما َتْعِرُفوَن َوَيْعَمُل َما ُتْنِكُروَن« )1(. رواه الطرباين يف ال�سغري والأو�سط 

من رواية احلارث وهو الأعور وقد وثقه ابن حبان وغريه .

- الآثار : 

َعامِلٌ  َرُجــاَلِن:  َظْهِري  َم  َق�سَ َوْجَهُه:   ُ اهللَّ َم  َكــرَّ علي  الإمــام  �سيدنا  قال  1 -
والعامل  بن�سكه،  النا�ص  فيغر  اجلاهل  فاأما  ٌك.  ُمَتَن�سِّ َوَجاِهٌل  ٌك،  ُمَتَهتِّ

يغرهم بتهتكه)2(.
َعِن  َمْوِعَظُتُه  َزلَّْت  ِبِعْلِمِه  َيْعَمْل  مَلْ  اإَِذا  اْلَعامِلَ  اإنَّ  ِديَناٍر:  ْبُن  َماِلُك  َوَقاَل  2 -

َفا«)3(. اْلُقُلوِب َكَما َيِزلُّ اْلَقْطُر َعِن ال�سَّ
َقاَل الإمام حجة الإ�سالم اْلَغَزايل  رحمه اهلل تعالى  ِفيَما َكَتَبُه اإَِلى اأَِبي  3 -
اأَْهاًل  َنْف�ِسي  َرى  اأَ َفَل�ْسُت  اْلَوْعُظ  ا  اأَمَّ ِل:  ِبامْلُو�سَ �َسالَمة  ِبْن  اأحمد  َحاِمٍد 

ْبُن  اُد  َعبَّ اإِلَّ  اإِ�ْسَحاَق  اأَِبي  َعْن  َيْرِوِه  مَلْ  وقال   )1024()200/2( للطرباين  ال�سغري  1(املعجم 
َب�ِسرٍي َوَل ُيْرَوى َعْن علي اإِلَّ ِبَهَذا اْلإِ�ْسَناِد انتهى .وقال البو�سريي يف  اإحتاف اخلرية املهرة )7/ 367( 
ِمْن  َواْلأَْو�َسِط  ِغرِي  ال�سَّ يِف  ايِنُّ  رَبَ الطَّ َوَرَواُه   ، اِبِعيِّ التَّ َهاَلِة  جِلَ ِعيٍف؟  �سَ ِب�َسَنٍد  َراَهَوْيِه  ْبُن  اإِ�ْسَحاُق  َرَواُه 
ُه. وقال ابن حجر يف املطالب )12/ 527(  اَن َوَغرْيُ َقُه اْبُن ِحبَّ ِعيٌف َلِكْن َوثَّ اِرِث اْلأَْعَوِر، َوُهَو �سَ ِرَواَيِة احْلَ
ُثِني َعْن  ِب َقاَل: َقاَل َرُجٌل ِبامْلَِديَنِة يِف َحْلَقٍة اأَيُُّكْم ُيَحدِّ بعدما �ساق احلديث ب�سنده :»َعْن �َسِعيِد ْبِن امْلُ�َسيِّ
ِ | َيُقوُل: َل�ْسُت اأََخاُف َعَلى  ِ | َحِديًثا؟ َفَقاَل َلُه علي ر�سي اهلل عنه:اأََنا �َسِمْعُت َر�ُسوَل اهللَّ َر�ُسوِل اهللَّ
َيْقَراأُ  َبْيَنُهَما  َرُجاًل  َوَلِكنَّ  ُكْفُرُه  َفَيْمَنُعُه  اْلَكاِفُر  ا  َواأَمَّ اإِمَياُنُه،  َفَيْمَنُعُه  امْلُوؤِْمُن  ا  اأَمَّ َكاِفًرا  َوَل  ُموؤِْمًنا  ِتي  اأُمَّ
.(ُقْلُت:  لَّ �سَ لَّ َواأَ ُلُه َعَلى َغرْيِ َتاأِْويِلِه َفَقاَل َما َتْعَلُموَن َوَعِمَل َما ُتْنِكُروَن َف�سَ وَّ اْلُقْراآَن َحتَّى اإَِذا َذِلَق ِبِه َيَتاأَ
�َسُه  ا َدلَّ َ اِنَيِة َواإِمنَّ َواَيِة اْلأُوَلى ُهَو اإِ�ْسَحاُق امْلَْذُكوُر يِف الثَّ ْحَمِن امْلََديِنَّ امْلَْذُكوُر يِف الرِّ اأَُظنُّ اأَنَّ اأََبا َعْبِد الرَّ
وفيه احلارث  وال�سغري  الأو�سط  الطرباين يف  رواه  الزوائد)187/1(  وقال يف جممع  ْعِفِه.  ِل�سَ ُة  َبِقيَّ

الأعور وهو �سعيف جدا.
2 ( اإحياء علوم الدين )1/ 58(.

3 ( �سعب الإميان )3/ 298( جامع بيان العلم وف�سله )1/ 702(  ويف الزهد لأحمد بن حنبل 
.)539 /1(
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ُيْخِرُج  َكْيَف  َلُه  اَب  ِن�سَ ل  َفَمْن  َعاظ،  التِّ اِبِه  ِن�سَ َزَكاُة  اْلَواِعَظ  لأَنَّ  له، 
َواْلُعوُد  الِظلُّ  َي�ْسَتِقيُم  َوَمَتى  ُه،  َغرْيُ ِبِه  َي�ْسَتِنرُي  َكْيَف  النُّوِر  َوَفاِقُد  َكاَة  الزَّ

اأَْعَوُج«)1(. 

واإجماًل فعلى الواعظ اأن يتعظ ثم يعظ ليثمر وعظه، فاإن الواعظ يجري 
من املوعوظ جمرى ذي الظل من الظل، فكما ل ي�ستقيم الظل، والعود اأعوج 

ل ي�ستقيم املوعوظ مع اعوجاج الواعظ .

ول يخرجه من �سيق هذا املاأزق، اأن يتلم�ص لنف�سه العذر متمثاًل بقول زياد 
ابن اأبيه .

ُرْرك تق�سريي)2( فخذ بعلمي ول تركن اإلى عملي ... َينَفْعك علمي ول َي�سْ

مع ما علمت من الن�سو�ص اآنفا وباهلل التوفيق .

)2( احللم و�شعة ال�شدر : 

احللم حب�ص النف�ص عند هيجان الغ�سب.

نف�سه عن  يحب�ص  اأن  النبوية،  ال�سبغة  له من هذه  الواعظ مبا  يلزم  اإذ   
تنفيذ مقت�سى الغ�سب، ليعالج القلوب هادئ البال فال ي�ستفزه الغ�سب، 
واإل نفرت منه القلوب وحيل بينه وبني ما يريد،  وح�سبك ما جاء به الكتاب 

وال�سنة والآثار من التنفري من الغ�سب واحلث على احللم .

1( طبقات ال�سافعية الكربى لل�سبكي )6/ 216(
2( غرر اخل�سائ�ص الوا�سحة )�ص: 200( قال ال�سعبي ما �سمعت اأحدًا يتكلم اإل متنيت اأن �سكت 
النا�ص   اأيها  فقال  اإح�سانًا خطب  ازداد  اإل  اكثارًا  يزداد  ل  كان  فاإنه  زيادًا  اإل  يخطئ  اأن  خمافة 
ل مينعنكم �سوء ما تعلمون اأن تنتفعوا منا باأح�سن ما ت�سمعون فاإن ال�ساعر يقول اعمل بقويل ول تنظر 
والعقد  الزاهرة )2/ 276(  العربية  العرب يف ع�سور  وانظر جمهرة خطب  البيت   ..... اإلى عملي 
الفريد )4/ 202( .. والبيت كما يف عيون الأخبار )�ص: 186(  من قول اخلليل بن اأحمد،وكذا يف  
القب�ص )�ص: 22(  ومن قول  ونور  الأديب )3/ 1267(  اإلى معرفة  الأريب  اإر�ساد  اأو  الأدباء  معجم 
�سفيان بن عيينة كما يف املنتخب من معجم �سيوخ ال�سمعاين )�ص: 1034( وتاريخ دم�سق لبن ع�ساكر 

)8/ 116( والنجوم الزاهرة يف ملوك م�سر والقاهرة )5/ 28(.
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- الكتاب:

)1({ٺ ٺ ٺ     ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ} ]اآل عمران: 159[ 

}]النحل:  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ   }
 .]127

اأمره اهلل تعالى  اأن يحلم عند داعي الغ�سب، لتمكن الإفادة وال�ستفادة، 
كذا قوله تعالى  ){ ڄ ڃ   ڃ  ڃ }]الأعراف: 199[( 

)2({ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ   ۆ     ۆ } ]ال�سعراء:13[.

اأن يحول بينه   فقد خاف �سيدنا مو�سي عليه ال�سالم من �سيق ال�سدر، 
وبني ق�سده فطلب موؤازرة اأخيه هارون .

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄ   })3(
ٿ}                      ٿ   }(  ]98  ،97 ]احلجر:   { ڇ  ڇ  ڇ  
عند  وال�سالة  بالت�سبيح   | نبيه  تعالى   اهلل  اأمــر   )]134 عمران:  ]اآل 
موجب الغ�سب، ليت�سرى عنه الغ�سب ويت�سع �سدره ويحلم فال يغ�سب من 
بكظم  اأمر  كما  احلق،  نحو  نفو�سهم  جذب  من  يتمكن  كيما  اأعدائه،  هزء 

غيظه .
- ال�سنة : 

ْلِم َدَرَجَة  )1( َعْن علي ْبِن اأَِبي َطاِلٍب كرم اهلل وجهه: »اإِنَّ املْرَء َلُيْدِرُك ِباحْلِ
اِئِم اْلَقاِئِم «)1( رواه اأبو ال�سيخ ابن حبان يف كتاب الثواب)2(. ال�سَّ

َهَذا  ُيْرَوى  »َل   : وقال  الأو�سط )6/ 233(  املعجم  الأ�سفياء )8/ 289(  وطبقات  الأولياء  1( حلية 
ا�ٍص، قال يف جممع الزوائد  َد ِبِه اإِ�ْسَماِعيُل ْبُن َعيَّ ُ َعْنُه اإِلَّ ِبَهَذا اْلإِ�ْسَناِد، َتَفرَّ َي اهللَّ ِديُث َعْن علي َر�سِ احْلَ
ا.  ِجدًّ ِعيٌف  َوُهَو �سَ َحْمَزَة  ْبِن   ِ ُعَبْيِد اهللَّ ْبُن  اْلَعِزيِز  َعْبُد  َوِفيِه  اْلأَْو�َسِط،  يِف  ايِنُّ  رَبَ الطَّ َرَواُه   )24 /8(

الفردو�ص مباأثور اخلطاب )1/ 194(
د بن َجْعَفر بن حَبان الأ�سبهاين  مَّ ْيخ الأ�سبهاين - عبد اهلل بن حُمَ 2( هدية العارفني )447/1( اأَُبو ال�سَّ
ْيخ اْبن حَبان توفى �سنة 369 ت�سع َو�ِستِّنَي وثالثمائة. من  د اْلوزان امْلَْعُروف باأبي ال�سَّ مَّ اِفظ اأَُبو حُمَ احْلَ
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ِديُد  )2(عن اأَِبي ُهَرْيَرَة ر�سي اهلل عنه، اأَنَّ َر�ُسوُل اهلل |، َقاَل: »َلْي�َص ال�سَّ
ِب« )1(.  رواه البخاري  ِلُك َنْف�َسُه ِعْنَد الَغ�سَ ِديُد الَِّذي مَيْ ا ال�سَّ َ َرَعِة، اإِمنَّ ِبال�سُّ

وم�سلم .
- الآثار:

عن معاوية بن اأبي �سفيان �ساحب النبي | وكاتب وحيه )2(:  َلْو َكاَنْت 
�سدوا  واإن  �سددت  اأرخــوا  اإن  لأنهم  اْنَقَطَعْت  َما  �َسْعَرٌة  ا�ِص  النَّ ــنْيَ  َوَب َبْيِني 

اأرخيت)3( وهذا هو احللم بعينه .

ت�سانيفه َتاِريخ اأ�سبهان. َطَبَقات اأهله. كتاب الثََّواب لالأعمال الزكية. كتاب ال�ّسنَن املعظمة والأخالق 
َبِويَّة. كتاب العظمة َوغري َذِلك....وانظر ك�سف الظنون )2/ 1407(. النَّ

1( رواه البخاري 10 / 431 يف الأدب، باب احلذر من الغ�سب، وم�سلم رقم )2609( يف الرب وال�سلة 
والآداب، باب ف�سل من ميلك نف�سه عند الغ�سب، وباأي �سيء يذهب الغ�سب، واملوطاأ 2 / 906 يف 

ح�سن اخللق، باب ما جاء يف الغ�سب.
2 ( الأحاديث يف ف�سائل معاوية ر�سي اهلل عنه ومناقبه، كثرية م�سهورة بع�سها يف ال�سحيحني. قال 
ابن كثري بعد ذلك )410/11(: »«قال ابن ع�ساكر )106/59(: واأ�سح ما ُروي يف ف�سل معاوية حديث 
اأبي حمزة عن ابن عبا�ص اأنه كاِتُب النبيِّ | منذ اأ�سلم، اأخرجه م�سلم يف �سحيحه. وبعده حديث 
ومعاوية  مهديا««.  هاديا  اجعله  اللهم  َعمرية:  اأبي  ابن  حديث  وبعد  الكتاب.  علمه  اللهم  العربا�ص: 
�سحابي جليل وقد اأطلق عليه العلماء اأنه خال املوؤمنني وكاتب وحي رب العاملني . فهو خال املوؤمنني لأن 
اأخته حبيبة بنت اأبي �سفيان ر�سي اهلل عنها زوجة النبي | ومن اأمهات املوؤمنني وهو من كتبة الوحي 
القراآن وقد عدد احلافظ ابن كثري كتاب الوحي وذكر منهم معاوية ...عن رباح  للنبي  فكان يكتب 
بن اجلراح املو�سلي قال �سمعت رجال ي�ساأل املعافى بن عمران فقال يا اأبا م�سعود اأي�ص عمر بن عبد 
العزيز من معاوية بن اأبي �سفيان فغ�سب من ذلك غ�سبا �سديدا وقال ل يقا�ص باأ�سحاب ر�سول اهلل 
| اأحد، معاوية �ساحبه و�سهره وكاتبه واأمينه على وحي اهلل عز وجل وقد قال ر�سول اهلل | دعوا 
يل اأ�سحابي واأ�سهاري فمن �سبهم فعليه لعنة اهلل واملالئكة والنا�ص.)الآجري 2466/5 والاللكائي 

1445/8 وتاريخ بغداد 209/1 ومن طريقه اجلورقاين 195/1 وقال: هذا حديث م�سهور(، 
3( ال�سلطان لبن قتيبه �سـ51. اأن�ساب الأ�سراف للبالذري )5/ 85(ومعاوية بن اأبي �سفيان لل�سالبي 
 )65 الأمثال )1/  وجاء يف جمهرة   .)25 الفريد )1/  العقد   )44 الإرب )6/  نهاية  )�ص: 243(  
ا غنم  َفاأقبل مِبَ اأغار على بني �سبة  َوَكاَن  ة التغلبي  اأَُخوك فهن: امْلثل لهذيل بن ُهَبرْيَ اإِذا عز  َقْولهم 
اأَُخوك فهن(  َفَقاَل )اإِذا عز  اْلق�سم  اإِلَّ  َفاأََبوا  الّطلب  اأََخاف  َفَقاَل  َبينا غنيمتنا  اْق�سْم  َحابه  اأَ�سْ َفَقاَل 
عب اأَُخوك َفلْن َفاإنَّك اإِن �سعبت اأَْي�سا َكاَنت اْلفْرَقة ُيَقال عز يعز عزة اإِذا  َوق�سم َبينهم َوَمْعَناُه اإِذا �سَ
ِديَدة  ا�ْسَتدَّ َوعز على َكَذا اأَي ا�ْسَتدَّ وا�ستعز الوجع باملري�ص اأَي ا�ْسَتدَّ َوعز والأر�ص العزاز ال�سلبة ال�سَّ
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)3( ال�شجاعة : 

يلزم اأن يكون الواعظ رابط اجلاأ�ص قوى الإرادة �سادق العزم، لئال تاأخذه 
يف اهلل لومة لئم، يخو�ص غمار الكالم جماهرًا باحلق نا�سرا للف�سيلة، 
ل ي�سع�سع من �سجاعته اللوم، ول يفت من عزمه اخلوف، اإذ لو كان �سعيف 
الإرادة جبانًا، فجدير به اأن يكون عقبة يف �سبيل الإ�سالح وعالة على كاهل 
الوعظ ، ل يقدر على تغيري منكر ول تاأييد حق، اأ�سف اإلى  هذا اأن �سعفه 
لبد دافعه اإلى  التودد اإلى  النا�ص باأنواع امللق واملتاجرة بدينه، كيما يحمي 
ذوقه  يف  مرة  كانت  رمبا  بحقيقة  جماهرته  يخاف  من  غ�سب  من  نف�سه 
اأو قا�سية على �سمعه، وما هكذا كان النبي | ول خلفه من بعده . ونظرة 

يف كتاب اهلل تعالى  و�سنة ر�سوله | تر�سدنا اإلى  ذلك .

- الكتاب : 

{ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ} ]الأحزاب: 37[- 1 

{   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ       ڤ} ]اآل عمران: 175[- 2 
{ۓ ۓ   ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ} ]املائدة: 54[- 3  واملجاهدة 

اأعم من اأن تكون بال�سيف فقط، بل الواعظ جماهد بل�سانه وحاله .

وعزين يِف اخْلطاب ا�ْسَتدَّ ِفيِه َحتَّى غلبني، َوهن من َقْولهم فاَلن َهني لني اإِذا َكاَن �سهال منقادًا َوَلْي�َص 
اِعر: من الهوان َورجل َهني لني وهني لني ُلَغَتاِن َقاَل ال�سَّ

)َهيُنوَن َليُنوَن اأي�سار َذُوو ي�سر ... اأَْرَباب مكرَمة اأَبَناء اأي�سار(
ِمْنُه  احْلمل  فاأدن  نفارًا   ... َياأِْت حمله  مل  ال�سوء  حَمار  َما  )اإِذا   : امْلثل  َهَذا  معنى  يِف  اْلفر�ص  َوتقول 

َوحمل(
ا�ص �َسْعَرة ممدودًة َما اْنَقَطعت، لين اإِذا مدوا  َواأخذ ُمَعاِوَية معنى َهَذا امْلثل َفَقاَل َلو اأَن بيني َوَبني النَّ

اأْر�سلت َواإِذا اأْر�سُلوا مددت
ويف �سراج امللوك )�ص: 61( وقال معاوية: اإين ل اأ�سع �سيفي حيث يكفيني �سوطي، ول �سوطي حيث 
يكفيني ل�ساين، ولو اأن بيني وبني النا�ص �سعرة ما انقطعت، اإذا مدوها خليتها واإذا خلوها مددتها. 
ي�سع  ل  بامل�سي  احلاذق  هو  الطب  واجلمل  الطب،  كاجلمل  معاوية  كان  ال�سعبي:  قول  هذا  ونحو 

يده اإل حيث تب�سر عينه.



102

ھ ے ے ۓ ۓ    ڭ ڭ        ڭ ڭ ۇ   ۇ ۆ ۆ  4 - }
ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋۅ } ]اآل عمران: 146[.

- ال�سنة: 

ِبيِّ | َقاَل »اإَِذا َراأَْيَت  )1( َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمٍرو ر�سي اهلل عنهما َعِن النَّ
َع ِمْنُهْم «)1( رواه احلاكم وقال  امِلِ يا َظامِلٌ  َفَقْد ُتُودِّ ِتي تهاب اأن  تقول ِللظَّ اأُمَّ

�سحيح الإ�سناد .

ْدِريِّ ر�سي اهلل عنه، َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهلِل |:  )2(َعْن اأَِبي �َسِعيٍد اخْلُ
ِ َكْيَف َيْحِقُر اأََحُدَنا َنْف�َسُه ..؟ َقاَل  »َل َيْحِقَرنَّ اأََحُدُكْم َنْف�َسهُ« َقاُلوا َيا َر�ُسوَل اهللَّ
ُ عز وجل َلُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َما  ِ عليِه حقًا  ُثمَّ َل َيُقوُل ِفيِه، َفَيُقوُل اهللَّ »َيَرى اأَن هلِلَّ
اَى ُكْنَت اأََحقَّ  يَّ ا�ِص، َفَيُقوُل َفاإِ َمَنَعَك اأَْن َتُقوَل يف َكَذا َوَكَذا ..؟ َفَيُقوُل َخ�ْسَيُة النَّ

اأَْن َتْخ�َسى«)2(. رواه ابن ماجة ورجاله ثقات .

)4( العفة والياأ�ص مما يف اأيدي النا�ص :

لديهم، ومن طمع  اإليهم وعظم  النا�ص حبب  اأيدي  فاإن من عف عما يف 
فيه ذل فيهم وهان عليهم، فمن واجب املر�سد النزاهة والزهد فيما باأيدي 
 | ر�سوله  و�سنة  اهلل  كتاب  يف  واإن  باحلق،  املجاهرة  من  لتمكنه  اخللق، 

اأَْحَمُد  َرَواُه   )262  /7( الزوائد  جممع  ويف   .)190  ،189  ،163/2( اأحمد   ،  )108/4( 1(احلاكم 
َوَقَع  ُه  اأَنَّ اإِلَّ  اأَْحَمَد،  ِرَجاُل  َوَكَذِلَك  ِحيِح،  ال�سَّ ِرَجاُل  اِر  اْلَبزَّ �ْسَناَدِي  اإِ اأََحِد  َوِرَجاُل  ِباإِ�ْسَناَدْيِن،  اُر  َواْلَبزَّ
 ِ ِل َغَلٌط َفِلَهَذا مَلْ اأَْذُكْرُه. وقال يف مو�سع اآخر )270/7( َوَعْن َجاِبٍر َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهللَّ ِفيِه يِف اْلأَ�سْ
ايِنُّ يِف اْلأَْو�َسِط،  رَبَ َع ِمْنُهْم« . َرَواُه الطَّ امِلَ اأَْن َتُقوَل َلُه: اأَْنَت َظامِلٌ َفَقْد ُتُودِّ ِتي َتَهاُب الظَّ مَّ ْيَت اأُ |:»اإَِذا َراأَ

ُة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت. ِمِذيُّ َحِديَثُه، َوَبِقيَّ ْ َن الرتِّ ِعيٌف َوَقْد َح�سَّ َوِفيِه �ِسَناُن ْبُن َهاُروَن َوُهَو �سَ
2 ( �سنن ابن ماجه )1328/2( قال حممد فوؤاد عبد الباقي: يف الزوائد اإ�سناده �سحيح رجاله ثقات. 
وقال والبو�سريي يف اإحتاف اخلرية املهرة بزوائد امل�سانيد الع�سرة )8/ 27( َرَواُه اأبو داود الطيال�سي 
َلُه. واأخرجه اأحمد يف م�سنده )17/ 357( ح)11255()11440(و)11699(  َواللَّْفُظ  ِحيٍح  ِب�َسَنٍد �سَ
و)11868( عبد بن حميد يف »املنتخب« )971( ، والبيهقي يف »ال�سنن« 90/10-91 من طريق حممد 
بن عبيد، وابن ماجه )4008( ، واأبو نعيم يف »احللية« 384/4 من طريق اأبي معاوية، كالهما عن 

الأعم�ص، به.
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واآثار اأ�سالفه ما ميالأ النفو�ص اإميانًا بذلك .

- الكتاب : 

 ]131 )1({ ڱ  ڱ ں ں    ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ }]طه: 
حينما   . ال�سالم  عليهما  داود  بن  �سليمان  ل�سان  على  تعالى:  وقال   )2(
اأرادت ملكة �سباأ ) بلقي�ص ( اأن متده باملال، لت�سده عن مهاجمتها يف �سبيل 

الدعوة اإلى  توحيد اهلل ){ ٻ ٻ پ پ    پ پ ڀ ڀ  ڀ 
ڀ ٺ  ٺ     ٺ } ]النمل: 36[( .

- ال�سنة : 

 ِ اِعِديِّ ر�سي اهلل عنه ، َقاَل: ََقَلت: َيا َر�ُسوَل اهللَّ )1( َعْن �َسْهِل ْبِن �َسْعٍد ال�سَّ
ا�ُص؟ َقاَل |: »اْزَهْد يِف  ِني النَّ ُ َواأََحبَّ ِني اهللَّ ُدلَِّني َعَلى َعَمٍل اإَِذا اأََنا َعِمْلُتُه اأََحبَّ

ا�ُص«)1(. ا�ِص ُيِحبَُّك النَّ ، َواْزَهْد ِفيَما يِف اأَْيِدي النَّ ُ َك اهللَّ ْنَيا ُيِحبَّ الدُّ

ِ |: »اإَِذا  ِ ْبِن َجْعَفٍر، ر�سي اهلل عنهما ، َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهللَّ )2(َعْن َعْبِد اهللَّ

رواه  ح�سن  حديث  )�ص:286(  واحلكم  العلوم  جامع  ويف  ماجه)1373/2()4102(  ابن  �سنن   )1
ِحيُح  �سَ َحِديٌث  َهَذا   )313 /4 ( امل�ستدرك  احلاكم  وقال  ح�سنة،  �سانيد  باأ وغريه  ماجه  ابن 
َجاُه. ويف ك�سف اخلفاء ط القد�سي)117/1(ورواه النووي يف اأربعينه بلفظ ازهد  ُيَخرِّ َومَلْ  �ْسَناِد  الإِ
قال  ح�سنة.  باأ�سانيد  وغريه  ماجه  ابن  رواه  ح�سن  حديث  قال  ثم  النا�ص  يحبك  النا�ص  عند  فيما 
البو�سريي يف م�سباح الزجاجة )2/ 302(  هذا اإ�سناد �سعيف خالد بن عمرو قال اأحمد وابن معني 
واأحاديثه مو�سوعة وقال البخاري واأبو زرعة: منكر احلديث. وقال ابن حبان: كان ينفرد عن الثقات 
باملو�سوعات ل يحل الحتجاج به بخربه ثم غفل فذكره يف الثقات، و�سعفه اأبو داود والن�سائي وقال 
ابن عدي: عامة اأحاديثه اأو كلها مو�سوعة. قلت: واأورد له العقيلي هذا احلديث بهذا الإ�سناد. وقال 
خالد  املتناهية من طريق  العلل  اجلوزي يف  ابن  واأورده  انتهى.  الثوري  اأ�سل من حديث  له  لي�ص 
بن عمرو و�سعف احلديث به، وقال النووي عقب هذا احلديث: رواه ابن ماجة وغريه باأ�سانيد ح�سنة 
وقال احلافظ عبد العظيم املنذري يف كتاب الزهد من الرتغيب )75/4( وقد ح�سن بع�ص َم�َساِيخَنا 
ُه من ِرَواَية َخاِلد بن َعْمرو اْلقر�ِسي اْلأَمِوي ال�سعيدي َعن �ُسْفَيان الثَّْورّي َعن اأبي  اإِ�ْسَناده َوِفيه بعد ِلأَنَّ
اأنوار  َهَذا احَلِديث لمعة من  َلِكن على  َقُه  َوثَّ اأر من  َومل  َهَذا قد ترك واتهم  وَخاِلد  َحاِزم َعن �سهل 
ْنَعايِنّ  د بن كثري ال�سَّ مَّ ِبي | َقاَله َوقد َتابعه عليه حُمَ ِعيفا اأَن يكون النَّ ة َوَل مْيَنع َكون َراِويه �سَ النُُّبوَّ

ّمد. َهَذا قد وثق على �سعفه َوُهَو اأ�سلح َحال من َخاِلد َواهلل اأعلم. َعن �ُسْفَيان َوحُمَ
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ْكَمة«)1( رواه اأبو يعلى. ى احْلِ ُه ُيَلقَّ ْنَيا، َفاْدُنوا ِمْنُه، َفاإِنَّ َراأَْيُتْم َمْن َيْزَهُد يِف الدُّ

- الآثار : 
الرجل كرميًا  : ل يزال  الب�سري رحمه اهلل  اأبو �سعيد احل�سن  )1( قال 
وكرهوا  به  ا�ستخفوا  ذلك  فعل  فــاإذا  دنياهم،  يف  يطمع  حتى  النا�ص  على 

حديثه واأبغ�سوه .
)2( ولعلي بن عبد العزيز القا�سي رحمه اهلل من ق�سيدة له :

اأرى النا�ص من داناُهم هان عندهم     ومن اأكرمته عزة النف�ص اأكرما
ومل اأق�ِص حــّق العلِم اإن ُكــــان كلمـــا      بـــدا مطمٌع �سرّيُته يل �ُسّلمـــــا )2(

)5( القناعة والر�شاء بالي�شري : 

بهم  واحتفاوؤهم  حولهم،  النا�ص  التفاف  يكون  الــوعــاظ  قناعة  فبقدر 
وتكبريهم ل�ساأنهم والنقياد لهم ، وبقدر حر�سهم على احلطام الفاين تكون 
وكانوا مع ذلك مو�سع حرية وتهمة، فهم  الثقة بهم  الزهادة فيهم، وعدم 
اإذا حر�سوا على الدنيا وتطاولوا فيها مبا فوق احلاجة مع دعوة النا�ص اإلى  
الزهد فيها، والر�سا بي�سري العي�ص وخ�سنه، كّذبوا اأقوالهم باأحوالهم، وكانوا 
بوعاظهم،  تاأ�سيًا  الدنيا  النا�ص على  اإذ يزيد حر�ص  مف�سدين ل م�سلحني 

وح�سبك يف ذلك كتاب اهلل تعالى  و�سنة ر�سوله |.

1 ( م�سند اأبي يعلى املو�سلي )12/ 175() 6803( وانظر املطالب العالية )13/ 292( ح)3174(
2 ( القائل القا�سي اأَُبو احْل�سن على بن عبد اْلَعِزيز اجلرجاين ، طبقات ال�سافعية الكربى لل�سبكي 

)3/ 460( وفيه اأن�سدنا القا�سي اأَُبو احْل�سن على بن عبد اْلَعِزيز اجلرجاين لَنف�ِسِه من ق�سيدته : 
ــــــا ... َراأَْوا رجال َعن موقف الذل اأحجمــا َ َيُقوُلوَن يل ِفيك انقـبــــــــا�ص َواإِمنَّ
ف�ص اأكــــرمـــــا ا�ص من داناهم هان ِعْندهم ... َومن اأكرمته عـزة النَّ اأرى النَّ
َوَما كل بـــرق َلَح لــــى ي�ستفــــــــــــزنى ... َوَل كل من لقيت اأر�ســــاه منعمـــــــا
واإنى اإِذا َما فاتنى اْلأَمــــــــر مل اأََبــــت ... اأقلب كفـــــــى اإثـــــــــــره مـتـنـدمــــــــــا
َومل اأق�ص حق اْلعلم اإِن َكـــــاَن كــلـمــــا ... بــــدا طــمـــع �سيـــــــرته لى �سلمــــــا
اإِذا قيـل َهــَذا منهـــــل قلت قــــــد اأرى ... َوَلِكن نف�ص احْلر حْتَتمــــل الظمــــــا
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- الكتاب: 

{ژ ڑ  ڑ ک ک ک } ]التكاثر: 1، 2[- 1 

{ گ   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ   ڱ } ]العلق: 6، 7[- 2 

{ ڱ ں ں ڻ  ڻ       ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ- 3 
ہ ھ       ھ ھ ھ ے } ]املنافقون: 9[.

 . {ڱ ں ں  ڻ} ]التغابن: 15[- 4

والآيات واإن كانت عامة اإل اأن اأحق النا�ص بذلك الوعاظ .

- ال�سنة: 
ي  َربِّ َعَر�َص عليَّ   « َقاَل:   1 -| ِبيِّ  النَّ َعْن  اأَُماَمَة ر�سي اهلل عنه  اأَِبي  َعْن 
َة َذَهًبا ُقْلُت: َل َياربِّ َوَلِكْن اأَ�ْسَبُع َيْوًما َواأَُجوُع َيْوًما  ِلَيْجَعَل يِل َبْطَحاَء َمكَّ
ْعُت اإليَك َوَذَكْرُتَك، َواإَِذا �َسِبْعُت  رَّ َوَقاَل َثاَلًثا، اأَْو َنْحَو َهَذا َفاإَِذا ُجْعُت َت�سَ
�َسَكْرُتَك َوَحِمْدُتَك« )1( . رواه الرتمذي من طريق ُعَبْيِد اهلِل ْبِن َزْحٍر، َعْن 

علي ْبِن َيِزيَد، َعِن اْلَقا�ِسِم، َعْنه وقال حديث ح�سن .

ِقيُق،  الدَّ  2 -|  ِ ِلَر�ُسوِل اهللَّ ُيْنَخُل  َيُكْن  »مَلْ  َقاَل:  ْرَداَء  الدَّ اأَِبي  َعْن 

1( �سنن الرتمذي )4/ 168(رقم )2348( يف الزهد، باب ما جاء يف الكفاف وال�سرب عليه، واإ�سناده 
ط  اأحمد  م�سند  عبيد.  بن  ف�سالة  عن  الباب  ويف  قال:  ح�سن،  حديث  هذا  الرتمذي:  وقال  ح�سن، 
الر�سالة )36/ 528() 22190( واأخرجه ابن املبارك يف »الزهد - زوائد نعيم« باإثر احلديث )196(، 
»اأخالق  يف  ال�سيخ  واأبو   ،)2347( احلديث  باإثر  والرتمذي   ،381/1 �سعد  ابن  اأخرجه  طريقه  ومن 
النبي |« �ص 267، والبيهقي يف »�سعب الإميان« )1467( ، والبغوي يف »�سرح ال�سنة« باإثر احلديث 
 ،)540( »الدلئل«  يف  نعيم  اأبو  طريقه  ومن   ،  )7835( »الكبري«  يف  الطرباين  )4044(واأخرجه 
وال�سجري يف »اأماليه« 208/2 من طريق �سعيد بن اأبي مرمي، والبيهقي يف »ال�سعب« )10410( من 
طريق عبد اهلل بن �سالح، كالهما عن يحيى بن اأيوب، به. ووقع يف رواية الطرباين: »ولكن اأ�سبع يومًا، 
ِرح بن يزيد،  واأجوع ثالثًا«. واأخرجه اأبو ال�سيخ �ص 267، واأبو نعيم يف »احللية« 133/8 من طريق ُمطَّ

عن عبيد اهلل بن زحر، به. و�سقط من اإ�سناده يف مطبوع »اأخالق النبي |«: »علي بن يزيد«.
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الكبري  يف  الــطــرباين  رواه   )1( َواِحــــٌد«  َقِمي�ٌص  اإِلَّ  ــُه  َل َيــُكــْن  َومَلْ 
والأو�سط.

)6( العلم باأح�ال النا�ص :

ليختار لكل ما ينا�سبه، اإذ لو جهل حالهم لأخطاأ الطريق يف اإ�سالحهم، 
و�سل يف كيفية ال�سري بهم، واحلجة يف ذلك قوله تعالى: { ۉ ې ې ې 
]اآل عمران: 164[ فمو�سع املنة   { ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 
كون الر�سول | منهم، ليكون عليمًا بحالهم خبريا مبواطن ال�سعف والقوة 
اإلى ذروة  ال�سقاء، ويرفعهم  يرباأ بهم عن مزالق  لهم ما  لي�سطفي  منهم، 

ال�سعادة اخلالدة قال تعالى :{  ەئ وئ وئ ۇئ   ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
ۈئ ېئ    ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ} ]التوبة: 122[ فهذه  الن�سو�ص 
الكرمية تر�سدنا اإلى اأن العلم باأحوال النا�ص، من اأجّل عدة الواعظ ليثمر 

وعظه .   

)7( ق�ة الثقة مع الرجاء يف الفائدة مهما طال به العالج .

فمتى انبعث يف نف�سه ذلك قويت عزميته وا�ستد �ساعده.

اأبعد النا�ص عن ياأ�ص  اإذ هو   فبينما هو تنتابه اأعا�سري الياأ�ص والقنوط، 
مغلقات  وي�ستفتح  الفكر  وجوه  يقلب  العزمية  ثبت  اجلاأ�ص،  رابط  وقنوط، 
احليل، ليعالج النفو�ص املري�سة هادئ البال مطمئن اخلاطر يتحني الفر�ص 

للو�سول اإلى غايته .

واإن يف تتبع �سرية امل�سطفى | والأنبياء قبله -عليهم ال�سالم - ما ينبئ 

�سعيد بن مي�سرة  والكبري وفيهما  الأو�سط  رواه الطرباين يف  الزوائد  )11/ 228(  1 ( قال جممع 
ِديُث ل َنْعَلُمُه ُيْرَوى َعن اأََحٍد ِمْن  وهو �سعيف. ويف م�سند البزار )10/ 75( )4140( وقال َوَهَذا احْلَ
َعْنُه  َث  َقْد َحدَّ َمْي�َسَرَة  ْبُن  َو�َسِعيُد  ِبَهَذا الإِ�ْسَناِد  ْرَداِء  اأَِبي الدَّ اإلَّ َعن  |ِبَهَذا اللَّْفِظ  ِبّي   َحاِب النَّ اأَ�سْ
للدينوري  القناعة  ويف  ِفيَها.   َما  َعَلى  اْلِعْلِم  اأَْهُل  اْحَتَمَلَها  َوَقِد  عليها،  ُيَتاَبْع  مَلْ  َحاِديَث  ِباأَ ُيوُن�ُص 

)�ص: 66( �سنده �سعيف جدا.
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عن مقدار مثابرتهم، فلقد قام | مبكة وغريها، يدعو النا�ص اإلى التوحيد 
الأذى  واأنواع  الكيد  اأ�سناف  من  غ�سونها  يف  لقى  �سنة،  الع�سرين  نحو 
ما ل يقوى عليه غري اأويل العزم، ف�سج راأ�سه وك�سرت رباعيته)1(، وتعاهدت 
قري�ص يف �سحيفة علقتها بالكعبة على منابذته ومقاطعته)2(، فلم يزده ذلك 
اإل مت�سكًا مببدئه ومثابرة على ن�سر دعوته حتى لقد قال لهم:»لو جئتموين 
اأنا عليه«)3(. وما زال كذلك  بال�سم�ص يف يد والقمر يف اأخرى ما حلت عما 
حتى ظهر احلق، وبزغ فجر الإ�سالح مع كرثة املعاندين اجلاحدين، وقوتهم 

التي مل يفلها �سوى قوة ثقة هوؤلء امل�سلحني عليهم ال�سالة وال�سالم.

اإلى قلب موؤمن، ل �سيما من ت�سدى  اأن يتطرق الياأ�ص  فلي�ص من اللياقة 
للوعظ ووقف نف�سه على الإ�سالح، وقد نهى اهلل تعالى عن الياأ�ص ت�سمينًا 
 )]87 ]يو�سف:   { ٿ  ٿ  ٿ     ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  بقوله:){ 

فالبد من غلبة احلق مهما كان الباطل قويا.

�سعيب  العالمة  قال   )336  /1( الر�سالة  ط  اأحمد  م�سند  يف  اأحد  يوم  عن  احلديث  انظر   )  1
اأبو نوح: ا�سمه عبد الرحمن بن غزوان ال�سبي،  الأرناوؤوط:»اإ�سناده ح�سن، رجاله رجال ال�سحيح. 
وُقراد لقب له.، واأخرجه اأبو داود )2690( عن اأحمد بن حنبل، بهذا الإ�سناد. خمت�سرًا.، واأخرجه 
ابن اأبي �سيبة 10 / 350 و14 / 365 - 366، ويعقوب بن �سيبة يف » م�سند عمر » �ص 63 - 64، 
واأبو عوانة 4 / 157 من طريق اأبي نوح ُقراد، به، وح�سن يعقوب بن �سيبة اإ�سناده.، واأخرجه عبد بن 
حميد )31( ، وم�سلم )1763( ، ويعقوب بن �سيبة �ص 57 - 58 و58  و60 و 62،والرتمذي )3081( 
حبان  وابن  و156،  و155   152  /  4 عوانة  واأبو   ،44  / و10   189  /  9 والبيهقي   ،  )196( والبزار   ،
)4793(، والبيهقي يف »ال�سنن« 6 / 321 ويف »الدلئل« 3 / 51 - 52، )408( من طرق عن عكرمة بن 

عّمار، به...، والرباعية: هي ال�سن التي بني الثنية والناب.
2 ( انظر مقاطعة قري�ص رهط النبي|  يف كتاب جمموعة الوثائق ال�سيا�سية للعهد النبوي واخلالفة 

الرا�سدة )�ص: 44(.
3 ( �سرية ابن ه�سام: ج 1، �ص 265- 266 ]واأخرج هذه الق�سة البيهقي يف دلئل النبوة )2/ 187( 
واأبو يعلى يف م�سنده )12/ 176( ، واحلاكم يف امل�ستدرك )3/ 577( ب�سياق اآخر عن عقيل بن اأبي 
طالب، وقال الهيثمي يف املجمع )6/ 15( : »رواه اأبو يعلى باخت�سار ي�سري من اأّوله، ورجال اأبي يعلى 

رجال ال�سحيح« الكامل يف التاريخ ج2 �ص64 احللبية ج1 �ص323.
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قال الإمام علي كرم وجهه : » ل قيام للباطل اإل يف غفلة احلق«)1(، وقال تعالى  
ڱ}]الأنبياء:18[(  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    گ  گ    گ  ){گ 

فاحلق لبد فائز .

)8( الت�ا�شع والبعد عن اخليالء والكرب 

اخليالء  �ساأنهم  من  كان  وما  ال�سالم،  عليهم  الأنبياء  ورثة  الوعاظ  اإذ 
من  التي  واحلكمة  �سماتهم،  من  هو  الــذي  الف�سل  ينايف  اإنــه  اإذ  والكرب، 
اأجلها بعثوا، وهي �سم النفو�ص وا�ستمالتها نحو اعتناق الف�سائل واجتناب 

الرذائل.

اأما الكرب فمدعاة النفور وانف�سا�ص القلوب التي الواعظ يف اأ�سد احلاجة 
اإلى  تاأليفها، لذا جاءت ن�سو�ص الكتاب وال�سنة منفرة من الكرب واخليالء 

داعية اإلى  التوا�سع .

- الكتاب :

{ ۇئ ۆئ ۆئ } ]احلجر: 88[- 1 
{ ېئ ېئ    ىئ ىئ ىئ   ی ی ی     یجئ- 2 حئ مئ ىئ يئ جب         حب 

خب } ]لقمان: 18[ 

ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ      ٺ  ٺٺ- 3  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  {پ 
ٹ} ]اآل عمران: 159[.

- ال�سنة : 

ِ |- 1 َقاَل:  روى م�سلم َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة ر�سي اهلل عنه، َعْن َر�ُسوِل اهللَّ
.)2(» ُ َع اأََحٌد اإِلَّ َرَفَعُه اهللَّ ا، َوَل َتَوا�سَ ُ َرُجاًل ِبَعْفٍو اإِلَّ ِعزًّ »َما َزاَد اهللَّ

1 ( مل اأقف عليه.
2( رواه م�سلم ح )2588( يف الرب وال�سلة، باب ا�ستحباب العفو والتوا�سع، والرتمذي ح )2030( يف 
الرب وال�سلة، باب ما جاء يف التوا�سع، واملوطاأ 2 / 1000 يف ال�سدقة، باب ما جاء يف التعفف عن 
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ْرِء  امْلَ- 2 َواإِْعــَجــاُب  َبٌع،  ُمتَّ ــًوى  َوَه ُمَطاٌع،  �ُسحٌّ  ُمْهِلَكاٌت:  |:»َث���اَلٌث  قال 
ِبَنْف�ِسِه«)1(.

- الآثار :

وا ِلْلِعْلِم  اِب ر�سي اهلل عنه: َتَعلَُّموا اْلِعْلَم َوَتَعلَُّم- 1 طَّ قال �سيدنا ُعَمُر ْبُن اخْلَ
ْع َلُكْم َمْن ُتَعلُِّموَن،  ُعوا مِلَْن تَتَعلَُّموَن ِمْنُهْم، َوْلَيَتَوا�سَ ْلَم، َوَتَوا�سَ ِكيَنَة َواحْلِ ال�سَّ

َول َتُكوُنوا ِمْن َجَباِبَرِة اْلُعَلَماِء؛ َفال َيُقوُم ِعْلُمُكْم ِبَجْهِلُكْم«)2(.

امل�ساألة، وي�سهد لرواية مالك املر�سلة، رواية م�سلم والرتمذي. واأخرجه اأحمد)235/2(ويف)386/2(.
ويف)438/2(والدارمي)1683( وغريهم 

اُر،  اْلَبزَّ َرَواُه   )91/1( الزوائد  جممع  ويف   ،  )5452 )328/5ح  الأو�سط  يف  الطربانى  اأخرجه   )1
َقاِد  َياَلِء«، َوِفيِه َزاِئَدُة ْبُن اأَِبي الرُّ ِه، َوَقاَل:»اإِْعَجاُب امْلَْرِء ِبَنْف�ِسِه ِمَن اخْلُ ايِنُّ يِف اْلأَْو�َسِط ِبَبْع�سِ رَبَ َوالطَّ
َتَلٌف يِف اِلْحِتَجاِج ِبِه.. ويف �سعب الإميان )471/1 ح745( والق�ساعي  ، َوِكاَلُهَما خُمْ يُّ َوِزَياٌد النَُّمرْيِ
يف ال�سهاب )215/1 ح 326( ، واأبو نعيم يف احللية )343/2( وقال : هذا حديث غريب من حديث 

قتادة .
قال   )6184 ح   200/6( الأو�سط  يف  الطربانى  اأخرجه  فاملرفوع  وموقوفا  مرفوعا  ورد  احلديث   )2
الهيثمي )129/1( : فيه عباد بن كثري وهو مرتوك احلديث، وابن عدى )335/4 ، ترجمة 1165 
عباد بن كثري الثقفي( الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي )1/ 100( اجلامع لأخالق الراوي واآداب 
ال�سامع للخطيب البغدادي )1/ 350( )809( ويف  �سنده عبد املنعم بن ب�سري: اتهم بالو�سع. وعبد 
التهذيب  انظر  هنا،  كما  اأبيه،  عن  روايته  يف  ا  جدًّ و�سعفوه  �سعيف.  اأ�سلم:  بن  زيد  بن  الرحمن 
6/ 177-179، واملغني 2/ 381، وال�سعفاء للعقيلي 2/ 331-332، والبخاري يف التاريخ الكبري 
3/ 1/ 283، وامليزان 2/ 565، واملجروحني 2/ 57، والتقريب 1/ 480.، وهو حمفوظ عن عمر قوله، 
واأحمد يف  القراآن »42« �ص61،  اأخالق حملة  الآجري يف  البيهقي يف املدخل �ص371: رواه  كما قال 
الزهد »120«، ووكيع يف الزهد برقم »275« 2/ 538-539، وابن عبد الرب فيما �سياأتي برقم »516«، 
برقم »1197« 4/  املجال�سة  والدينوري يف  ال�سعب 2/ 287،  املدخل »539، 629«، ويف  والبيهقي يف 
39-41، واخلطيب يف جامعه »42« 1/ 138.، وقد روي مرفوًعا: رواه اأبو نعيم يف احللية 6/ 342، 
واإ�سناده واه مبرة. فيه: 1- عبد املنعم بن ب�سري: قال اخلليلي: هو و�ساع على الأئمة.، 2- كان نعيم 
بن ب�سري ي�سطرب فيه: فرواه مرة وجعله عن اأبي �سعيد اخلدري، كما عند ابن عبد الرب. ورواه مرة 
وجعله عن عمر مرفوًعا.، ورواه ال�سجري يف اأماليه 1/ 69 عن ابن عمر مرفوًعا، ويف �سنده �سعدويه 
بن �سعد اجلرجاين له اأحاديث ل يتابع عليها. انظر امليزان 2/ 212.، ورواه ال�سجري 1/ 68 عن علي 
قوله �سمن خرب. ويف �سنده هانئ بن املتوكل: ل يجوز الحتجاج به. انظر املجروحني 3/ 97، واجلرح 
9/ 102، وامليزان 4/ 291.، ورواه الرامهرمزي يف املحدث الفا�سل برقم »88« �ص205 عن عمرو 
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ِنْعَمِة  َع َنْف�َسَك ِعْنَد َمْن ُدوَنَك يِف - 2 ِع اأَْن َت�سَ قال اْبَن املَُباَرِك : »َراأْ�ُص التََّوا�سُ
َنْف�َسَك  َتْرَفَع  ْن  َواأَ ٌل،  َف�سْ ِبُدْنَياَك  عليِه  َلَك  َلْي�َص  اأَْنه  ُتْعِلَمُه  َحتَّى  ْنَيا،  الدُّ

ٌل«)1(. ُه َلْي�َص َلُه ِبُدْنَياُه عليَك َف�سْ ْنَيا َحتَّى ُتْعِلَمُه اأَنَّ ْن َفْوَقَك يِف الدُّ َعمَّ

اإلى  الرتفع،  اأن يتجمل بالتوا�سع، ول يدعوه علمه  واإجماًل على الواعظ 
اأعلم  هو  من  فوقه  اإل  عامل  ما  اإذ  جهله،  فيما  قليل  علمه  ما  اأن   : وليعلم 
 { ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   }( وحــده  تعالى   هلل  العلم  وكمال  منه، 

]يو�سف:76[( . {  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی}]الإ�سراء: 85[.
)9( عدم البخل بالتعليم : 

بعلمه،  عليهم  ليجود  اإل  اخللق  لهداية  نف�سه  ن�سب  ما  املر�سد  اأن  ذلك 
فاإن هو بخل عليهم فقد كذب  به ب�سريته،  اأنار اهلل  وينري ب�سائرهم مبا 
نف�سه، ونق�ص ما بنى وهدم ما �سيد، واأّنى له ذلك، ومل يبخل عليه من قبله 

واإل ملا علم.

يتذكر  ريب  ل  فاإنه  يزكيه،  منه  والبذل  ينق�سه،  بالعلم  البخل  اأن  على 
العلم ببذله وين�ساه برتكه، فموت العلم تركه وحياته مذاكرته، وقد تعاونت 

الن�سو�ص ال�سماوية وغريها على وجوب بذله وحترمي كتمانه .

- الكتاب : 

ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ھ  1 - }
ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ } ]البقرة: 159[.

بن قي�ص املالئي قال: كان يقال... فذكره.،، ورواه الطرباين يف الأو�سط برقم »6180« 7/ 105. وابن 
عدي يف الكامل 4/ 336، واخلطيب يف الفقيه واملتفقه 2/ 113، ويف اجلامع »818« 1/ 555-554، 
عن عباد بن كثري، عن الأعرج، عن اأبي هريرة رفعه: »تعلموا العلم وتعلموا للعلم ال�سكينة...«.،، ويف 

�سنده: عباد بن كثري: مرتوك احلديث. وانظر جممع الزوائد 1/ 29. 
1 ( التوا�سع واخلمول لبن اأبي الدنيا )�ص: 119(



111

 { { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ      ڀ ڀ - 2
.]187 عمران:  ]اآل 

- ال�سنة :

َخلُِّف  ُي- 1 َما  |:»َخــرْيُ   ِ اهللَّ َر�ُسوُل  َقــاَل   : قال  قتادة ر�سي اهلل عنه  عن 
ِري َيْبُلُغُه اأَْجُرَها،  َدَقٌة جَتْ اِلٌح َيْدُعو َلُه، َو�سَ ُجُل ِمْن َبْعِدِه َثاَلٌث: َوَلٌد �سَ الرَّ

َوِعْلٌم ُيْعَمُل ِبِه ِمْن َبْعِدِه«)1(.
اهلل  ــوُل  َر�ــسُ- 2 َقــاَل   : َقــاَل  عنه  اهلل  ر�سي  مالك  بن  ن�ص  اأ عن  روى 
ُكْم َعِن الأَْجَوِد، الأَْجَوِد ؟ اهلل الأَْجَوُد الأَْجَوُد ، َواأََنا اأَْجَوُد  اأُْخرِبُ َل  اأَ  :|
ْجَوُدُهْم ِمْن َبْعِدي َرُجُل َعِلَم ِعْلًما ، َفَن�َسَر ِعْلَمُه ، ُيْبَعُث َيْوَم  َوَلِد اآَدَم، َواأَ
ًة َواِحَدًة ، َوَرُجٌل َجاَد ِبَنْف�ِسِه هلل  عز وجل، َحتَّى ُيْقَتَل.)2( رواه  اْلِقَياَمِة اأُمَّ

اأبو يعلى والبيهقي .
َقاَل: »َمْن  عن عبد اهلل بن عمر ر�سي اهلل عنهما : اأن ر�سول اهلل |  - 3
ابن  رواه  َنــاٍر«.)3(  ِمْن  ِبِلَجاٍم  اْلِقَياَمِة  َيْوَم   ُ اهللَّ َمُه  اأَجْلَ ِعْنَدُه،  ِعْلًما  َكَتَم 

1 ( �سنن ابن ماجه )1/ 88( قال  حممد فوؤاد عبد الباقي يف الزوائد ما يق�سي اأنه �سحيح. رواه 
الأرناوؤوط يف تعليقه على احلديث يف حتقيق �سحيح ابن حبان  ابن حبان يف �سحيحه. قال �سعيب 
اخلري،  النا�ص  معلم  ثواب  باب  املقدمة:  يف   »241« ماجة  ابن  واأخرجه  �سحيح،  اإ�سناده   )295/1(
بهذا  كرمية،  اأبي  بن  عبيد  بن  اإ�سماعيل  عن  »التحفة« 248/9  كما يف  والليلة«  »اليوم  والن�سائي يف 
واأبي داود  املفرد »38«  الأدب  والبخاري يف  اأبي هريرة عند م�سلم »1631«  الباب عن  الإ�سناد. ويف 
 ،»1376« والرتمذي   ،85/1 »امل�سكل«  يف  والطحاوي   ،251/6 والن�سائي   ،372/2 واأحمد   ،»2880«

والبيهقي 278/6.
وهو  العزيز  عبد  بن  �سويد  :فيه   )166/1( الهيثمي  قال   ،)2790 ح   176/5( يعلى  اأبو  2(اأخرجه 
مرتوك احلديث . والبيهقي يف ال�سعب )281/2 ح 1767(،وابن حبان يف ال�سعفاء )301/2 ، ترجمة 
ِفيِه  َقاَل  َذْكَواَن  ْبُن  ِعيٌف، )اأَيُّوُب  اإِ�ْسَناٌد �سَ َهَذا  البو�سريي يف الإحتاف )210/1(  1007( وقال 
ا، َيِجُب التنكب َعْن َحِديِثِه َوَحِديِث  ِديِث ِجدًّ اَن: ُمْنَكُر احْلَ ُهوٌل َلْي�َص ِب�َسْيٍء. َوَقاَل اْبُن ِحبَّ : جَمْ اأَُبو َحامِتٍ
: واٍه( .وقال ح�سني �سليم  َهِبيُّ َلٍة. َوَقاَل الذَّ �َسِن ُكلَّ ُمْع�سَ : َيْرُوي َعِن احْلَ ِ اِكُم اأَُبو َعْبِد اهللَّ اأَِخيِه. َوَقاَل احْلَ

اأ�سد : اإ�سناده م�سل�سل بال�سعفاء انظر م�سند اأبي يعلى املو�سلي )5/ 176()2790(.
اأبو حامت:  3( قال العالمة �سعيب الأرناوؤوط :»اإ�سناده ح�سن يف ال�سواهد. عبد اهلل بن عيا�ص: قال 
يف  واحدًا  حديثًا  م�سلم  له  وروى  لهيعة،  ابن  من  قريب  وهو  حديثه،  يكتب  �سدوق،  باملتني،  لي�ص 
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حبان يف �سحيحه واحلاكم وقال : �سحيح ل غبار عليه . 

-الآثار : 

قال ابن املعتز : النار ل ينف�سها ما- 1 اأخذ منها، ولكن يخمدها األ جتد 
�سبب  له  احلاملني  فقد  ولكن  القتبا�ص،  يفنيه  ل  العلم  كذلك  حطبًا، 

عدمه، فاإياك والبخل مبا تعلم)1(.

قال بع�ص العلماء : علم علمك وتعلم علم- 2 غريك، فاإذن اأنت قد علمت 
ما جهلت وحفظت ما علمت .

)10( احلياء والإم�شاك عن الف�ش�ل : 

ذلك اأن من ال�سفات التي تك�سب الواعظ هيبة وكماًل، اأن يكون ذا حياء 
كمال  عن  تنم  التي  الوقار  ومب�سية  حلاجة،  اإل  التفاته  وعدم  ب�سره  بغ�ص 
ديني، وت�سف عن �سمة نبوية، وبعدم املزاح والأكل يف الطريق وخمالطة اأهل 
لنف�سه  اأو ينتحل  النا�ص عن ظن وحد�ص،  اأبعد  واأن يكون  البدع واخلالعة، 
روؤية ما مل ير اأو �سماع  ما مل ي�سمع، وب�سبط ل�سانه عن فح�ص القول وبذاءته 
الأعرا�ص،  اأو اخلو�ص يف  ال�ستهزاء  ما ظاهره  اأو  بدون حاجة،  وكرثته 
اأو ال�سباب اأو اللعن اأو اأن يتحيز لأحد دون اأحد، اأو اأن يظهر للنا�ص مبا يقدح 
اأحوج  فما  واأهله،  العلم  من  والنيل  للذم  يجعله هدفًا  اأو  مروءته،  كمال  يف 

ال�سواهد ل يف الأ�سول، وباقي رجاله على �سرط م�سلم، اأبو الطاهر: هو اأحمد بن عمرو بن عبد اهلل 
املعافري، و�سححه  يزيد  بن  احُلُبلي: هو عبد اهلل  الرحمن  واأبو عبد  امل�سري،  ال�سرح  بن  بن عمر 
بهذا  وهب،  ابن  عن  طريقني  من   39  ،38/5 بغداد  »تاريخ  يف  واخلطيب  الذهبي،  ووافقه  احلاكم 
وقال:  و«الأو�سط«  »الكبري«  الطرباين يف  اإلى  الزوائد« 163/1،  الهيثمي يف »جممع  ون�سبه  الإ�سناد. 
ورجاله موثوقون... �سحيح ابن حبان )298/1( وقال احلاكم يف امل�ستدرك )181/1( َهَذا َحِديٌث 
َمُع َوُيَذاَكُر ِبَها وقال يف مو�سع اآخر )182/1( مَلَّا َجَمْعُت اْلَباَب َوَجْدُت  ا�ُص ِباأَ�َساِنيَد َكِثرَيٍة جُتْ َتَداَوَلُه النَّ
ِحيٍح َل ُغَباَر عليه، َعْن َعْبِد  �ْسَناٍد �سَ ِديَث ِباإِ َجَماَعًة َذَكُروا ِفيِه �َسَماَع َعَطاٍء ِمْن اأَِبي ُهَرْيَرَة، َوَوَجْدَنا احْلَ
ْيَخنْيِ َوَلْي�َص َلُه ِعلٌَّة، َويِف  نَي َعَلى �َسْرِط ال�سَّ ِريِّ ِحيٌح ِمْن َحِديِث امْلِ�سْ ِ ْبِن َعْمٍرو.. وقال »َهَذا اإِ�ْسَناٌد �سَ اهللَّ

َحاَبِة َغرْيِ اأَِبي ُهَرْيَرَة ر�سي اهلل عنهم« اْلَباِب َعْن َجَماَعٍة ِمَن ال�سَّ
1( رو�سه الأعالم مبنزله العربية من علوم الإ�سالم لبن الأزرق )2/ 834(. 
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الواعظ اإلى  اكت�ساب ثقة القلوب وعدم نفرة النفو�ص. والن�سو�ص ال�سرعية 
اأكرب �ساهد لذلك : 

- الكتاب: 

 { ڌ ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   })1 (
]النور:30[.

ی  ىئ    ىئ  ىئ   ېئ  ېئ  ۈئېئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ   })2(
ی         ی ی } ]الإ�سراء: 36[.

ڄ}  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ   })3(
]الأنعام:152[.

- ال�سنة : 
)1(عن اْبِن ُعَمَر ر�سي اهلل عنهما: »اأَنَّ َر�ُسوَل اهلِل | َمرَّ َعلى َرُجٍل ِمَن 
ياَء  ياِء، َفَقاَل َر�ُسوُل اهلِل |: َدْعُه َفاإِنَّ احْلَ الأَْن�ساِر َوُهَو َيِعُظ اأََخاُه يف احْلَ
وابن  والن�سائي  والرتمذي  داود  واأبو  وم�سلم  البخاري  رواه  الإِميــاِن«)1(  ِمَن 

ماجة .
َياُء  »احْلَ  :|  ِ اهللَّ َر�ُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ُهَرْيَرَةر�سي اهلل عنه،  اأَِبى  َعْن   )2(
اِر«)2(.  َفاُء يف النَّ َفاِء، َواجْلَ ِة، َواْلَبَذاُء ِمَن اجْلَ نَّ ِمَن الإِمَياِن، َوالإِمَياُن يف اجْلَ

الأدب،  البخاري 1 / 69 يف الإميان، باب احلياء من الإميان، ويف  اأخرجه   : اأخرجه اجلماعة   ) 1
باب احلياء، وم�سلم رقم )36( يف الإميان، باب بيان عدد �سعب الإميان، واملوطاأ 2 / 905 يف ح�سن 
اخللق، باب ما جاء يف احلياء، والرتمذي رقم )2618( يف الإميان، باب ما جاء اأن احلياء من 
باب  الإميان،  8 / 121 يف  والن�سائي  باب يف احلياء،  الأدب،  رقم )4795( يف  داود  واأبو  الإميان، 

احلياء، واأخرجه اأي�سًا ابن ماجة رقم )58( يف املقدمة، باب يف الإميان.
اأحمد )501/2،ح 10519(، قال الهيثمي )91/1(:رجاله رجال ال�سحيح. والرتمذي  اأخرجه   ) 2
ال�سعب  يف  والبيهقي   ،)172 واحلاكم)119/1،ح  �سحيح.  ح�سن  وقال:   )2009 )365/4،ح 
)133/6،ح 7707( وابن اأبى �سيبة )213/5،ح 25345(،وهناد يف الزهد )626/2ح 1351(، 

وابن حبان)372/2،ح 608(،الديلمى )150/2ح 2762( .
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رواه اأحمد ورجاله رجال ال�سحيح والرتمذي وابن حبان يف �سحيحه، وقال 
الرتمذي حديث ح�سن �سحيح .

)3(عن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمٍرو ر�سي اهلل عنهما َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهلِل |: اإِنَّ 
َيْلَعُن  َوَكْيَف  اهلِل  َر�ُسوَل  يا  ِقيَل  واِلَدْيِه  ُجُل  الرَّ َيْلَعَن  اأَْن  اْلَكباِئِر  اأَْكرَبِ  ِمْن 
ُه)1(  اأُمَّ َوَي�ُسبُّ  اأَباُه  َفَي�ُسبُّ  ُجِل  الرَّ اأَبا  ُجُل  الرَّ َي�ُسبُّ  َقاَل:  واِلَدْيِه.؟  ُجُل  الرَّ

رواه البخاري وغريه.

َعنْيٍ  ُكلُّ   :| ر�سول اهلل  قال   : قال  اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه  )4(عن 
َوَعْينًا �َسِهَرْت يِف  َتَعالى،  اِرِم اهلل  ْت َعْن حَمَ اإِل َعْينًا َغ�سَّ اْلَقَياَمِة  َيْوَم  َباِكَيٌة 
َباِب ِمْن َخ�ْسَيِة اهلل َتَعالى)2(.  �َسِبيِل اهلل َتَعالى َوَعْينًا َخَرَج ِمْنَها ِمْثُل َراأْ�ِص الذُّ

رواه الأ�سبهاين .

 )11( كرب الهمة وعل� النف�ص : 

املعايل  ل تر�سى  اإلــى   اإلــى  اخلري، طّماحة  �سباقة  النف�ص  تكون  اأن  هو 
بدون النهاية الق�سوى منها، فهي �سفة تك�سب �ساحبها الرتفع عن الدنايا، 
واأخلق  انتهاك احلرمات،  عند  والغرية  بالنق�ص،  الإح�سا�ص  والغ�سب عند 
برجل هذه �سفته، اأن ي�سري بغريه يف طريق ال�ستقامة ل يعقب، فمتى انبعث 
يف نف�سه ذلك، ل يلبث اأن تنطبع منه �سورة يف نف�ص موعوظه الذي هو �سورة 
منه وظل له، وليعلم اأن لي�ص ذلك مما تناله همة الَك�ِسل ال�سجر، اأو تبلغه 

قدرة الوداع املتواكل .

. رْبَ    ل حت�سب املجد مترًا اأنت اآكله         َلْن تبلغ امْلَْجَد َحتَّى َتْلَعَق ال�سَّ
1( رواه البخاري)338/10( يف الأدب، باب ل ي�سب الرجل والديه، وم�سلم ح)90( يف الإميان، باب 
واأبو داود  الوالدين،  واأكربها، والرتمذي رقم )1903(يف الرب، باب ما جاء يف عقوق  الكبائر  بيان 
)6840()195/2( )6529(ويف  اأحمد)164/2(  اأخرجه  الوالدين.  بر  يف  الأدب،  يف   )5141( ح 

ويف)214/2()7004( ويف )216/2()7029(وعبد بن حميد )325(
2( اأخرجه الديلمى )256/3، رقم 4759( . الأربعني يف احلث على اجلهاد لبن ع�ساكر )36( وانظر 

الإمياء اإلى زوائد الأمايل  والأجزاء )6/ 464(
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اإمنا طريق ذلك عمل متوا�سل، وهمة متوقدة واإرادة ل تلني قناتها وعزمية 
ل يفتاأ حميها .

ال�سالة  عليهم  الأنبياء  ورثة  ليتجلى يف حلة من  بهذا  الواعظ  اأحق  فما 
وال�سالم، ويظهر يف ثوب من تقدمه بتلك املهنة ال�سريفة، وقد اأمر اهلل تعالى  

اإلى  املعايل بقوله:{ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  من عهد فيهم ال�سبق 
.]102 عمران:  ڤ }]اآل 

اأحد،  كل  مقدور  يف  لي�ست  التي  حقها  بالتقوى  الأمر  من  الق�سد  فما 
اإل بعث اأويل الهمم العالية والعزم القوي اإلى اأن يكون مطمح نظرهم ومدى 

ڱ  ڱ  تعالى ){  قوله  الق�سوى، كذا  والدرجات  املطلق  الكمال  اآمالهم 
ں ں    ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ } ]طه: 131[( اإذ هو تعليم للخلق وحث 

الب�سرية  القوى  الأيدي، وتدركه  تناله  اأكرب مما  اأن تكون هممهم  لهم على 
وت�سبو اإليه نفو�ص املخلوقني، مما ل ي�ساوي يف نظر العقالء �سيئًا . 

كذلك قوله جل �ساأنه على ل�سان �سليمان بن داود عليهما ال�سالم ){ھ 
ھ    ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ} ]�ص: 35[( .

وما قول ال�سيدة رابعة العدوية - رحمها اهلل- : -

كلُّهم يعبدوك من خـــوف نــــــار      ويرون النجاة حظـــــًا جزيـــال
اأو باأن ي�سكنوا اجِلناَن فيحُظوا         بق�ســــــور وي�سربوا �سل�سبيـــال

لي�ص يل باجِلنــاِن و النــــــــــــــــار      حظ اأنا ل اأبتغي بحبي بديـــال)1(

 اإل رمٌز اإلى  كرب الهمة وعلو النف�ص يف طلب النهاية يف املعايل ، اإذ ي�سري 
اإلى  اأن عبادة اخلل�ص الزاهدين يجب اأن تكون هلل تعالى، ولي�ست خلوف 
النار ول طمعًا يف اجلنة، وتلك درجة ل تدانى ول تزاحم، واأنعم بنف�ص من 
طلبه ذات اخلالق اجلليل عز وجل. ويقرب من هذا قول بع�ص املت�سوفة )من 

1 ( �سرح احلكم العطائية )�ص:23(. 
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ال�سامية،  والعزائم  العالية  الهمم  تلك هي   )1( لئيم(  فهو  بعو�ص  يعبد اهلل 
فعلى الواعظ اأن يكون كذلك، اأو مت�سبهًا بهوؤلء ال�سادة على الأقل.

وت�سبهوا اإن مل تكونوا مثلهم       اإن الت�سبه بالرجال فــــــالح .

1( يظن بع�ص النا�ص اأن من عمل ليدخل اجلنة، اأن هذا يقدح يف اإخال�سه، وهو معروف عند علماء 
ال�سلوك من ال�سوفية، قالت رابعة العدوية:)مثل العابد للجنة اأو النار كمثل اأجري ال�سوء(. ويلتب�ص 
على بع�ص طالب الإخال�ص... كيف يكون طلب اجلنة وال�ستعاذة من النار من عبادة هو عمل )اأجراء 
ال�سوء(، وها هم الأنبياء يدعون ربهم عز وجل اأن يدخلهم يف جنته، و�سيدهم | كان اأكرث النا�ص 
له:  |قال  النبي  اإلى  جاء  اأعرابيًا  رجاًل  اأن  داود  اأبي  �سنن  يف  النار؟!  من  وا�ستعاذة  للجنة  طلبًا 
)اأما اإين يف �سالتي اأ�ساأل اهلل اجلنة واأعوذ به من النار، ول اأح�سن دندنتك ول دندنة معاذ(، فقال 
ترى اهلل عز  لن  وهي  بدياًل(،  بحبي  اأبتغي  ل  تقول:)اأنا  ورابعة رحمها اهلل   ) ندندن  |:)حولها 
وجل اإل اإذا دخلت اجلنة، واأعلى ما يف نعيم اجلنة اأن ُيرى اهلل عز وجل؛ كما يف حديث م�سلم عن 
ر�سيتم؟  هل  اجلنة!  هل  اأ يا   : ٍد منا نادى  اجلنة،  اجلنة  هل  اأ دخل  ذا  اإ قال:)   | النبي 
ربنا! وكيف ل نر�سى وقد جنبتنا ال�سعري، وثقلت موازيننا؟! قال: فيك�سف لهم احلجاب،  يا   : قالوا
ال�سافعي  الإمام  تال  وجل(.وملا  عز  اهلل  روؤية  من  لهم  خريًا  �سيئًا  اأعطوا  فما  وجل،  عز  اهلل  فريون 
يكن  مل  )لو  قال:  ]املطففني:15[   { ڈ  ڈ    ڎ  ڎ  ڌ  ڌ    } وجل:  عز  اهلل  قول  رحمه اهلل 
اأقوامًا يرونه بالطاعة(  اأن  اأقوامًا باملع�سية عرفنا  اإل احلجاب لكان كافيًا، فلما حجب  من عقوبة 
للذين  خالفًا  واجلماعة؛  ال�سنة  اأهل  مذهب  هو  كما  وتعالى؛  تبارك  اهلل  روؤية  على  بالآية  فا�ستدل 
هي  واإمنا  لالإخال�ص،  معار�سًا  لي�ص  الأخروي  النعيم  هذا  فطلب  العظيمة..  النعمة  ينكرون هذه 
طبيعة الإن�سان الذي ل يعمل اإل اإذا اأجر، لو قلت له: اعمل ول اأجر لك؛ فرتت همته؛ لذلك ن�سب 

اهلل اجلنة والنار يف باب الرتغيب والرتهيب .جاء يف تف�سري الطربي)16/ 389( َقْوُلُه: {ائ 
َعاِء يِف َهَذا  ەئ ەئ} ]الأنبياء:90[ َيُقوُل َتَعاَلى ِذْكُرُه: َوَكاُنوا َيْعُبُدوَنَنا َرَغًبا َوَرَهًبا. َوَعَنى ِبالدُّ

وئ  ەئ  ەئ  ائ   ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ   } َقاَل:  َكَما  اْلِعَباَدَة،  ِع:  امْلَْو�سِ
ِمْنُه  َيْرُجوَن  ِفيَما  ِمْنُهْم  َرْغَبًة  َيْعُبُدوَنُه  َكاُنوا  ُهْم  اأَنَّ ەئ}  ِبَقْوِلِه:{  َوَيْعِني  وئ ۇئ }]مرمي:48[ 
َوُرُكوِبِهْم   ، ِعَباَدَتُه  ِكِهْم  ِبرَتْ َوِعَقاِبِه،  َعَذاِبِه  ِمْن  ِمْنُهْم  َرْهَبًة  َيْعِني:    { {ەئ  ِلِه.  َوَف�سْ َرْحَمِتِه  ِمْن 
راجني  الثواب  يف  راغبني  اأو  ورَهب  رَغٍب  ذوي   )83  /6( ال�سعود  اأبي  تف�سري  ويف  انتهى  َيَتُه.  َمْع�سِ
لالإجابة اأويف الطاعة وخائفني العقاب اأو املع�سية اأو للرغب والرهب« انتهى ويف تف�سري ابن اأبي حامت 
ينبغي  ولي�ص  رغًبا: طمًعا وخوًفا،  َقاَل:  َوَرَهًبا  َرَغًبا  َوَيْدُعوَنَنا  َقْوِلِه:  يِف  اْبِن جريج  َعِن   )2466 /8(
لأحدهما اأِنَّ يفارق الآخر انتهى وجاء يف تف�سري ظالل القراآن )4/ 2395(  رغبة يف الر�سوان ورهبة 
للغ�سب. فقلوبهم وثيقة ال�سلة دائمة التطلع. وقال عبد الكرمي اخلطيب يف التف�سري القراآين للقراآن 
)9/ 948( فهم جميعا كانوا على حال متقاربة من الإميان باهلل، والطمع يف رحمته، واخلوف من 

عذابه واخل�سوع لعظمته وجالله انتهى .. 
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)12( التق�ى والأمانة والتحرز بطاعة اهلل تعاىل  : 

الواعظ  مهمة  اأن   : ذلك  الكذب،  عن  والبعد  العلم  ن�سر  يف  ال�سدق  مع 
نور  اإلى    ، تعالى  و�سخط اهلل  وال�سهوات  الهوى  النا�ص من ظلمات  اإخــراج 
الهدى ور�سا رب العاملني باحلث على التقوى والأمانة، والتح�سن بالطاعة 
والتحلي بكمال ال�سفات املوؤهلة اإلى  احلظوة بال�سعادة اخلالدة، وهيهات اأن 
يجتذب النا�ص لذلك اأو توؤثر موعظته فيهم ما مل يكن قد حتلى بذلك، ومتكن 
من نف�سه متكنًا يجعل �سنا برقه ي�سيء يف نف�ص موعوظه. واأما فا�سق غا�ص 
ويت�ساءل  وظيفته،  يديه  على  تتال�سى  م�سلح  ل  مف�سد  ل�سك  مطيع،  غري 

اأمامه ذلك النور ال�ساطع واإثمه اأكرب من نفعه.

كذلك يجب على الواعظ ال�سدق يف ن�سر العلم، والبعد عن الكذب �سواء 
النا�ص  عند  فيثبت  النا�ص،  وبني  بينه  اأم  تعالى   اهلل  وبني  بينه  فيما  اأكــان 
خلو�ص نيته وا�ستقامته يف عمله، كيما يكون الأخذ عنه اأقرب والثقة به اأولى، 
واأن يظهر على مالحمه ما تنطوي عليه نف�سه من ال�سدق والفالح، اإذ ذاك 
الآمرين  تعالى   والتفافها حوله، وقد و�سف اهلل  اإليه  القلوب  يزيد يف ميل 

باملعروف الناهني عن املنكر بالفالح وال�سدق يف قوله تعالى  :

ں  ں  ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   })1(
ڻڻ ڻ ڻ ۀ } ]اآل عمران: 104[( .

 { ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   })2(
]التوبة:119[ .

)3({ ہ ہ ہ ھ } ]التغابن: 16[ .

)4({ ٹ  ٹ ٹ ٹ } ]الأحزاب: 24[.

واإن اأولى النا�ص بذلك الواعظ.
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وقد نهى اهلل تعالى عن اخليانة والكذب بقوله : 

)1({ ىب يب جت حت خت           مت } ]يو�سف: 52[ 

 { ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  2({ ەئ  (
]يون�ص:69[ 

والأحاديث يف ذلك كثرية مثل: 
)1(عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال : قال ر�سول اهلل |: )َمْن َكَذَب 
وغريهما،  وم�سلم  البخاري  رواه  اِر()1(  النَّ ِمَن  َمْقَعَدُه  اأْ  َفْلَيَتَبوَّ ًدا  ُمَتَعمِّ َعَلىَّ 
وال�سحاح  ال�سنن  يف  ال�سحابة  من  واحد  غري  عن  روي  قد  احلديث  وهذا 

وامل�سانيد وغريها حتى بلغ مبلغ التواتر .

�َسِن ر�سي اهلل عنهما ، َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل  )2(عن َماِلُك ْبُن ِديَناٍر، َعِن احْلَ
اهلِل |: »َما ِمْن َعْبٍد َيْخُطُب ُخْطَبًة اإِلَّ اهلُل عز وجل �َساِئُلُه َعْنَها اأظنه قال 
ِديَث َبَكى  َث ِبَهَذا احْلَ َما اأََراَد ِبَها« َقاَل َجْعَفٌر: »َكاَن َماِلُك ْبُن ِديَناٍر اإَِذا َحدَّ
َحتَّى َيْنَقِطَع، ُثمَّ َيُقوُل: حْت�َسُبوَن اأَنَّ َعْيِني َتَقرُّ ِبَكاَلِمي عليُكْم، َواأََنا اأَْعَلُم اأَنَّ 
الدنيا  اأبي  ِبِه«)2( رواه ابن  اأََرْدُت  َما  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َعْنُه  �َساِئِلي  اهلَل عز وجل  

والبيهقي مر�سال باإ�سناد جيد . 

1 ( البخاري 180/1 يف العلم: باب اإثم من كذب على النبي |، ويف الأنبياء: باب كنية النبي |. 
ويف الأدب: باب قول النبي |: » ت�سموا با�سمي ول تكنوا بكنيتي«.وفيه اأي�سًا: باب من �سمى با�سم 
الأنبياء، واأخرجه م�سلم رقم )2134( يف الأدب: باب النهي عن التكني باأبي القا�سم، واأبو داود رقم 
)4965( فيه اأي�سًا: باب الرجل يتكنى باأبي القا�سم. ويف نظم املتناثر من احلديث املتواتر)�ص: 19( 
حديث من كذب على متعمدا فليتبواأ مقعده من النار فاإن رواته اأزيد من مائة �سحابي وفيهم الع�سرة 
املب�سرة ويف )�ص: 13( قال :»وحت�سل من جمموع ذلك كله رواية مائة من ال�سحابة على ما ف�سلناه 
من �سحيح وح�سن و�سعيف و�ساقط مع اأن فيها ما هو يف مطلق ذم الكذب عليه من غري تقييد بهذا 
الوعيد اخلا�ص«، وذكر العراقي يف األفيته »اأن رواته من ال�سحابة نيفوا اأي زادوا على مائة قال يف فتح 

املغيث باثنني قال وذلك بالنظر ملجموع ما عندهم« انتهى .
�سو�ص )540/1( يحيى حممد  بن حنبل ت  لأحمد  الزهد  الإميان )280/3( ح)1649(  �سعب   )2

)1922( ال�سمت لبن اأبي الدنيا )�ص: 249( )510(.
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)13( اللني يف غري �شعف مع ا�شت�شعار املحبة ملن يريد اإر�شاده واحلر�ص 
على م�شلحته، وطيب الكالم ولينه وطالقة ال�جه والرفق )والأناة(.

فما اأحوج الواعظ اإلى  هذه ال�سفات، اإذ هي الو�سيلة الفذة اإلى  اقتنا�ص 
ال�سد  اأنه على  لو  اأما  الغواية،  واجتناب  الهدى  اتباع  نحو  واإمالتها  القلوب 
من ذلك، فما اأ�سد نفرة القلوب منه وانف�سا�ص الأفئدة من حوله، كذا اإذا 
ا�ست�سعر حمبة موعوظه، واأحر�ص على م�سلحته، واأنه اإمنا يريد له اخلري 
طيب  عن  وتقبلتها  القلوب  اإلــى   موعظته  نفذت  لنف�سه،  يريده  الــذي 

خاطر ل حمالة لذا قال اهلل تعالى  : 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  ے  ے  ھ  ھ  1 - }
ڭ ۇ ۇ   ۆ ۆ } ]التوبة: 128[.

. { ۇئ ۆئ ۆئ } ]احلجر: 88[- 2
. {پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ} ]اآل عمران: 159[- 3

. { ہ ہ     ھ ھ  ھ ھ    ے      ے } ]طه: 44[- 4

- ال�سنة :
ْفَق  نَّ الرِّ ِ | قال: »اإِ- 1 َي اهلُل َتَعاَلى َعْنَها اأَنَّ َر�ُسوَل اهللَّ َعْن َعاِئ�َسَة َر�سِ

َل َيُكوُن يف �َسْيٍء اإِلَّ َزاَنُه، َوَل ُيْنَزُع ِمْن �َسْيٍء اإِلَّ �َساَنُه«)1(.

، َقاَل: »اإِنَّ  2 -| ِ ِ ْبِن َعْمٍرو ر�سي اهلل عنهما ، َعْن َر�ُسوِل اهللَّ َعْن َعْبِد اهللَّ
َظاِهِرَها«  ِمْن  َوَباِطُنَها  َباِطِنَها  ِمْن  َظاِهُرَها  ُيَرى  ُغَرًفا  ِة  نَّ اجْلَ يف 
؟ َقاَل:  ِ َيا َر�ُسوَل اهللَّ مِلَْن هي  �ْسَعِريُّ ر�سي اهلل عنه:  اْلأَ َماِلٍك  اأَُبو  َفَقاَل 

ا�ُص ِنَياٌم«)2(. َعاَم، َوَباَت َقاِئًما َوالنَّ »مِلَْن اأََطاَب اْلَكاَلَم، َواأَْطَعَم الطَّ

1( م�سند اأحمد )41/ 415() 24938(واأبو داود الطيال�سي)�ص 211ح1516(، والبخاري يف »الأدب 
 ،)11064( و  »ال�سعب«)8412(  يف  والبيهقي   ،  )78(  )2594( وم�سلم   ،)475( و   )469( املفرد« 

والبغوي يف »�سرح ال�سنة« )3493( .
2 ( امل�ستدرك )1/ 153( ويف جممع الزوائد )2/ 254( رواه اأحمد والطرباين يف الكبري واإ�سناده 
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- الآثار : 

ُ َعْنُهَما يف قوله تعالى ){ ہ ہ     ھ ھ }- 1  َي اهللَّ ا�ٍص َر�سِ َقاَل اْبُن َعبَّ
َفا يِف َقْوِلُكَما)1(. 44[( َل ُتَعنِّ ]طه: 

ہ ہ  ہ ہ ھ   نقل عن اخلازن يف تف�سري قوله تعالى ){- 2
 )]125 ھ ھ}]النحل: 

املراد باملوعظة احل�سنة: الرفق واللني)2(. 

)14( األ يك�ن همه ثناء النا�ص عليه :   

بل يعظ النا�ص وير�سدهم خايل  الذهن من ثنائهم و�سكرانهم، ل طلبًا يف 
حممدة ول فرارًا من ذمة، مالحظًا اأنه اإمنا يقوم بواجب ويوؤدي اأمانة حمله 
اهلل اإياها، فهو يتعلم ويعلم ابتغاء وجهه وطلبًا ملر�ساته، ملا اأن الواعظ اأمني 
اأدوا غري  وقد  وال�سالم،  ال�سالة  الأنبياء عليهم  بعد  املهمة،  تلك  اهلل على 
ناظري جزاءًا ول �سكورًا، اأما من كان همه ثناء النا�ص عليه فهو مراء خداع، 

ولعمري اأن هذا ل يفيد وعظه، ول يجدي اإر�ساده.

وقد اأمر اهلل يف كتابه بتاأدية الأمانة - التي هذه الأمانة من اأعظمها واأجدرها 

�ْسَعِريِّ  اْلأَ َماِلٍك  ِبي  اأَ َعْن  ....ورويَ  الأ�سعري.  مو�سى  اأبو  فقال  اأحمد  رواية  ويف   ، له  واللفظ  ح�سن 
لغريه،  ح�سن   )449  /2( الر�سالة  ط  اأحمد  م�سند  ويف  ِثَقاٌت.  َوِرَجاُلُه  اْلَكِبرِي،  يِف  ايِنُّ  رَبَ الطَّ َرَواُه 
اإن  وقال:  خزمية-  وابن   ،)438( يعلى  واأبو   ،)702( البزار  ك�سابقه.واأخرجه  �سعيف  اإ�سناد  وهذا 
�سيبة 625/8  اأبي  ابن  واأخرجه  الإِ�سناد.  �سح اخلرب)2136(من طرق عن حممد بن ف�سيل، بهذا 
و101/13،وهناد يف »الزهد« )123(، والرتمذي )1984(و)2527(، واأبو يعلى)428(،وابن عدي يف 
»الكامل« 1613/4-1614 من طريقني عن عبد الرحمن بن اإ�سحاق، به، وقال الرتمذي: غريب. ويف 
الباب عن عبد اهلل بن عمرو ويف »امل�سند«)6615( ، وعن اأبي مالك الأ�سعري و اأي�سًا )343/5(، ويف 

اإ�سناديهما �سعف، لكن احلديث يح�سن مبجموع هذه ال�سواهد.
1 ( تف�سري البغوي )5/ 274( تف�سري الثعلبي )6/ 245(

2( وجادلهم بالتي هي اأح�سن  يعني بالطريقة التي هي اأح�سن طرق املجادلة يف الرفق واللني من غري 
فظاظة ول تعنيف. تف�سري اخلازن- دار الفكر)124/4(
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بوجوب التاأدية- واأثنى جل �ساأنه على من بذل ما منحه اهلل مل�ستحقيه دون 
فقال  ور�ساه  تعالى   اهلل  ثواب  من  يرجو  ما  �سوى  ومــراءاة،  مراعاة مدح 

ڤ  ٹ  ]البقرة: 283[(،  ){  { ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  تعالى: ){ 
قد  ريب  ل  وهــو   )]9 ن�سان:  ]الإ  { ڄ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  
قام  هو  فاإن  وحياتها،  الأرواح  غذاء  هو  الذي  العلم  تعالى   اهلل  منحه 
فح�سب،  وثــنــاءه  لــى  تــعــا اهلل  �ــســكــران  راجــيــًا  املــهــمــة  تــلــك  عــبــاء  بــاأ
تعالى    قال  والآخرة،  الدنيا  يف  الذكر  ورفع  باملزيد  عليه  يبخل  ل  فاهلل 

ڄ}]اإبراهيم:7[( . ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   {ڤ 

- الأحاديث : 

ْ َعْبٍد  َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل ر�سي اهلل عنه، َعْن َر�ُسوِل اهلِل | َقاَل: »َما ِمن- 1
َع اهلُل ِبِه َعَلى ُرُءو�ِص اخَلاَلِئِق  ْنَيا َمَقاَم �ُسْمَعٍة َوِرَياٍء اإِلَّ �َسمَّ َيُقوُم يِف الدُّ

، َواإِ�ْسَناُدُه َح�َسٌن. . اينُّ رَبَ َيْوَم اْلِقَياَمِة«.)1( َرَواُه الطَّ
َلَب اْلِعْلَم  َ ِبيِّ | َقاَل: »َمْن ط- 2 َعِن اْبِن ُعَمَر ر�سي اهلل عنهما ، َعِن النَّ
اإليِه،  ا�ِص  النَّ ُوُجوَه  ِرَف  ِلَي�سْ اأَْو  َفَهاَء،  ال�سُّ ِبِه  اِرَي  ومُيَ اْلُعَلَماَء  ِبِه  ُيَباِهَي 

اِر«)2(.  َفُهَو يِف النَّ
- الآداب الكمالية : 

)1( ال�رع : وهو التحرج عن ال�سيء، والورع التقي .

ويكون الورع باتقاء ال�سبهات والبعد عن الريب والتهم، فينبغي للواعظ اأن 
احلالل  من  يرتك  واأن  فيه،  للوقوع  يعر�سه  اأو  اللوم  عليه  يجر  ما  يرتك 
ما ل باأ�ص به حذرًا مما به باأ�ص، فاإن ذلك اأدعى ل�سالمة عر�سه واأعون على 

1 ( اأخرجه الطرباين )119/20، رقم 237( قال الهيثمي )223/10( : اإ�سناده ح�سن.
َواِئِد  2(�سنن ابن ماجه )1/ 93() 253( ويف حا�سية ال�سندي على �سنن ابن ماجه )111/1( َويِف الزَّ
ِمِذيُّ ِمْن َحِديِث َكْعٍب َوَتَكلََّم يِف اإِ�ْسَناِدِه َوَرَواُه ِمْن  ْ اٍد َواأَِبي َكِرٍب َلِكْن َرَواُه الرتِّ ْعِف َحمَّ ِعيٌف ِل�سَ اإِ�ْسَناُدُه �سَ

ِف. نِّ ِمِذيِّ َغرْيُ اإِ�ْسَناِد امْلُ�سَ ْ �ْسَناُد الرتِّ َحِديِث اْبِن ُعَمَر َوَقاَل َح�َسٌن ُقْلُت َواإِ
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اأما احلري�ص على  اأ�سد من تاأثريه بقاله،  اإذ تاأثريه بحاله  الإقبال عليه، 
ما يعر�سه للوم اأو التهم، اأو م�سني يف دينه، اأو مطعون على عر�سه، اأو واقف 

موقف تهمة، فممقوت مذموم منفر ل مرغب، مبعد ل مقرب . 

- ال�سنة يف ذلك : 

ِريِق، َفَقاَل: َلْوَل  َرًة يِف الطَّ :» َوَجَد مَتْ ِبي|- 1 عن اأن�ص ر�سي اهلل عنه اأَنَّ النَّ
َدَقِة لأََكْلُتَها« )1(. رواه البخاري وم�سلم. اأَينِّ اأََخاُف اأَْن َتُكوَن ِمَن ال�سَّ

ُل اْلِعَباَدِة  : » اأَْف�سَ 2 -| ِ َعِن اْبِن ُعَمَر ر�سي اهلل عنهما َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهللَّ
يِن اْلَوَرُع« )2(. رواه الطرباين يف معاجمه الثالثة . ُل الدِّ اْلِفْقُه، َواأَْف�سَ

- الآثار : 
عن �سيدنا عمر بن عبد العزيزر�سي اهلل عنه : اأنه مل يغت�سل من ماء  1 -

ة )3(. �سخن على مطبخ اْلَعامَّ

اأنه كانت له �ساة فاأكلت �سيئًا  عن الف�سيل بن عيا�ص ر�سي اهلل عنه:  2 -

البيهقي  �سنن  )441/01ح24681(.  الرزاق  وعبد   )1701( وم�سلم   ،)5502( البخاري  رواه   )1
اأحمد  اأخرجه  ح)50701(  ج2/�ص924  �سيبة:  اأبي  ابن  م�سنف  ح77811(  الكربى:)591/6 

911/3)41221(. ويف 231/3)86321(.
َلْيَلى،  اأَِبي  ْبُن  ُد  مَّ حُمَ َوِفيِه  الثَّاَلَثِة،  يِف  ايِنُّ  رَبَ الطَّ َرَواُه   )120/1( الفوائد  ومنبع  الزوائد  جممع   )2

ُفوُه ِل�ُسوِء ِحْفِظِه. والديلمي )354/1، رقم 1422( . عَّ �سَ
اأُ  َن َماوؤُُه الَِّذي َيَتَو�سَّ 3( جاء يف الطبقات الكربى )5/ 300( » اأَنَّ ُعَمَر ْبَن َعْبِد اْلَعِزيِز اأََمَر اأَْن ل ُي�َسخَّ
ِة«.انتهى. ويف �سرية عمر بن عبد العزيز لبن عبد احلكم ت214هـ )�ص:  ِبِه َوَيْغَت�ِسُل ِبِه يِف َمْطَبِخ اْلَعامَّ
َياأِْتيِه بقمقم من  َلُه ُغاَلم  َوَكاَن  ِمْنُه :»َقاَل  ة وتعوي�سه  اْلَعامَّ امَلاء على مطبخ  45( ورعه َعن ت�سخني 
َماء م�سخن يتو�ساأ منه َفَقاَل للغالم َيْوًما اأتذهب ِبَهَذا القمقم اإَِلى مطبخ امْلُ�سلمني فتجعله ِعْنده َحتَّى 
ي�سخن ثمَّ َتاأتي ِبِه َقاَل نعم اأ�سلحك اهلل َقاَل اأف�سدته علينا َقاَل َفاأمر مزاحما اأَن يغلي َذِلك القمقم 
ِتي َكاَن يغليه ِفيَها َفَيْجَعلُه حطبا يِف املطبخ  ام الَّ طب ثمَّ يْح�سب ِتْلَك اْلأَيَّ ثمَّ ينظر َما يْدخل ِفيِه من احْلَ
ة  اأَْين �سخنته َقاَل على مطبخ اْلَعامَّ ِبِه َفَقاَل  َلُه َماء َفاأتي  َلْيَلة َباِرَدة فاأ�سخن  َقاَل واأ�سابته َجَناَبة يِف 
َيا  اهلل  اأْن�سدك  اللَّْيَلة  ِتْلَك  يِف  اْلَباِرد  ِبامْلَاِء  اْغت�سل  اإِن  عليه  َوَخاَف  رجل  فناداه  َقاَل  فنحه  َقاَل 
اأَِمري امْلُوؤمِننَي يِف َنف�سك َفاإِن َكاَن َل ُبد َفعو�سُه قيَمة ثمَّ اأدخلُه َبيت َمال امْلُ�سلمني َففعل َذِلك عمر ر�سي 

اهلل عنه. انتهى.
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ي�سريًا من علف بع�ص  الأمراء فلم ي�سرب من لبنها بعد ذلك  .

قال �سيدنا الإمام علي ابن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه: اإياك وما ي�سبق  3 -
اإلى  العقول اإنكاره واإن كان عندك اعتذاره .

)2( ا�شت�شعار حمبة من يريد اإر�شاده واحلر�ص على م�شلحته .

وبني  بينه  الرابطة  لتزداد  لنف�سه،  يريده  الذي  له اخلري  يريد  اإمنا  واأنه 
موعوظه، وتتوطد بينهما اأوا�سر املحبة لي�سهل الأخذ عنه والنتفاع بقوله، اإذ 
املحبة بني املعلم واملتعلم هي العامل الفذ الذي لبد منه حل�سول الفائدة، 
الثقة  و�سعفت  الآخــر،  من  واحد  كل  و�سئم  والتعلم،  التعليم  لثقل  ولولها 

وت�ساءلت املنفعة، اإذ لي�ص من املعقول اأن ينتفع الإن�سان مبا ل يقبل عنده .

واإن اأولى النا�ص بتوطيد هذه الرابطة الواعظ واملر�سد لدقة م�سلكه )طريق 
الو�سول اإلى  اهلل تعالى ( وغالء �سلعته )�سعادة الدنيا والآخرة( ليغر�ص يف 
قلب موعوظه ما يريد، فالقلوب كاملرايا ينطبع يف اإحداها ما يف الأخرى لذا 

قال تعالى  : يف بيان حر�ص النبي |على �سعادة اأمته :

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  ے  ے  ھ  ھ  1 - }
ڭ ۇ ۇ   ۆ ۆ }]التوبة: 128[.

 { { ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ- 2
.]6 ]الكهف: 

- الآثار : 

روي اأن جلي�ص بع�ص امللوك طلب منه اأن يحب ابنه فقال امللك : »وهل يقع  1 -
احلب حتت الختيار فقال نعم حت�سن اإليه فيحبك فتحبه«.

)3( حمبة الإ�شالح والتفاين يف خدمة الدين : 

ال�سهوات،  وحماربة  الدين  منار  لرفع  املواعظ  وتكرير  الن�سائح  ببذل 
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�سمو�ص  العامة  تغيب عن  ول  ن�سائحه  تنقطع  ل  �سبياًل،  لذلك  كلما وجد 
اأنواره، ل يبايل  بقيل وقال، ول يعباأ مبا يعرت�ص من عقبات، حتى ي�سل مبن 

يعظ اإلى  اأوج الفالح وذروة ال�سعادة اخلالدة .

الدين،  �سخ�سية  يف  �سخ�سيته  تتفانى  ول  الإ�سالح  يحب  ل  واعظًا  فاإن 
ور�سا اهلل تعالى  رمبا يكون معول هدم يف بناء الدين، متناق�سًا يف اأقواله 
واأفعاله ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب، جاهل مبن�سبه غافل 
عن اخلالفة النبوية وعما ابتاع اهلل به نفو�ص املوؤمنني يف �سبيل خدمته واإعالء 

ۋ    ۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ){ۇ  كلمته 
ال�سالة  عليهم  املر�سلني  �سري  ت�سفح  يف  واإن   .)]111 ]التوبة:  ۅ} 
وال�سالم، واقتفاء اأثرهم - وال�سحابة والتابعني من بعدهم- ما يف�سح 

عن تفانيهم وابتالئهم وا�ستماتتهم ليحيا الدين والف�سيلة .

وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې   ې  ې   ې   }
وئۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ ۈئ } ]لقمان: 17[.

)4( الإخال�ص يف العمل هلل تعاىل  : 

احلق  فلعمر  بذلك،  نف�سه  ميني  ول  اأجرًا  ر�ساد  الإ على  يطلب  فال 
اأتي الوعاظ باأ�سد من هذه الناحية، وما انفتحت الثغرة الوا�سعة والهوة  ما 
العميقة، وترامى بعد ما بني العلماء والعامة، وان�سرف النا�ص عن الوعظ 
والوعاظ وترفع العلماء الأحقاء عن الن�سال يف هذا امليدان، اإل حني اتخذ 
بع�ص اجلهال الذين انتحلوا لأنف�سهم ا�سم العلماء وتزيوا بزيهم، واتخذوا 
مهنة الوعظ �سبيل ارتزاق وطريقًا جلمع احلطام الفاين، ولي�سوا من العلم 

والعلماء يف �سيء واإنهم ){ ڃ     چ      چ چ چ ڇ ڇ   ڇ 
ڇ ڍ ڍ } ]النور: 39[ ( .

فتطاول النا�ص على العلماء وانطلقت الأل�سن فيهم، فعلى الواعظ اأن يجعل 
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دائمًا ن�سب عينيه قوله تعالى  : { ی ی جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب 
مب    ىب يبجت حت  خت   مت ىت  يت } ]�سباأ: 47[ .

{ڀ ڀ  ڀ    ڀ   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ}]ال�سورى: 23[ 
{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ   پ پ     ڀ ڀ} ]هود: 29[.

وئ   ەئەئ  ائ  ائ  ى        ى  ې    ېې  ې     ۉ  ۉ     ۅ   }
وئ} ]هود: 51[.

الروح  والبدن مطية  البدن،  وغريه خادم  مال  الدنيا من  ما يف  اأن  ذلك 
املال  والعلم خمدوم، ومن طلب  بالعلم، فاملال خادم  اإل  لها  التي ل �سرف 
العقل  ولي�ص ذلك من  واملخدوم خادمًا،  بالعلم فقد جعل اخلادم خمدومًا 

يف �سيء .

- ال�سنة : 

لََّم ِعْلًما  ِ |: »َمْن َتَع- 1 َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة ر�سي اهلل عنه، َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهللَّ
ْنَيا، مَلْ َيِجْد  ا ِمَن الدُّ يَب ِبِه َعَر�سً ا ُيْبَتَغى ِبِه َوْجُه اهلِل َل َيَتَعلَُّمُه اإِلَّ ِلُي�سِ مِمَّ
وابن ماجة  داوود  اأبو  رواه   .)1( ِريَحَها  َيْعِني  اْلِقَياَمِة«  َيْوَم  ِة  نَّ اجْلَ َعْرَف 
البخاري  �سرط  على  �سحيح   : وقال  واحلاكم  �سحيحه  يف  حبان  وابن 

وم�سلم .

َكِم  ِ ْبِن َعْبِد احْلَ ُد ْبُن َعْبِد اهللَّ مَّ 1( حديث �سحيح، اأخرجه احلاكم يف »امل�ستدرك« 85/1 من طريق حُمَ
امل�سري، عن ابن وهب، بهذا الإ�سناد. واأخرجه اأحمد 338/2، واأبو داود »3664« يف العلم: باب يف 
طلب العلم لغري اهلل، وابن ماجة »252« يف املقدمة، و�سحيح ابن حبان )279/1(وابن عبد الرب يف 
»جامع بيان العلم« �ص230، والبغدادي يف »اقت�ساء العلم العمل« برقم »102« من طريق يون�ص و�سريج 
بن النعمان، والبغدادي يف »تاريخ بغداد« 346/5-347 و78/8 من طريق ب�سر بن الوليد، وابن عبد 
الرب يف »جامع بيان العلم« �ص230، واحلاكم 85/1 من طريق �سعيد بن من�سور، كلهم عن اأبي يحيى 
الإ�سناد، وفليح-واإن خرجا له- فيه كالم. ولكن ي�سهد له حديث  فليح بن �سليمان اخلزاعي، بهذا 

جابر، و�سواهده املذكورة يف التخريج.
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َر  - َقاَل: »َن�سَّ ِبيِّ - |- 2 ْدِريِّ ر�سي اهلل عنه، َعِن النَّ  َعْن اأَِبي �َسِعيٍد اخْلُ
اهلُل اْمَراأً �َسِمَع َمَقاَلِتي َفَوَعاَها، َفُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه َلْي�َص ِبَفِقيٍه، َثاَلٌث َل ُيِغلُّ 
ِة امْلُ�ْسِلِمنَي،  َحُة ِلأَِئمَّ ، َوامْلَُنا�سَ ِ عليِهنَّ َقْلُب اْمِرٍئ ُموؤِْمٍن: اإِْخاَل�ُص اْلَعَمِل هلِلَّ
َوُلُزوُم َجَماَعِتِهْم ; َفاإِنَّ ُدَعاَءُهْم ُيِحيُط ِمْن َوَراِئِهْم«)1(. روه البزار باإ�سناد 

ح�سن ورواه ابن حبان يف �سحيحه من حديث زيد بن ثابت)2( .

)5( �شداد الراأي : 

ومع�سالت  الأمــور  وجوه  ومتييز  باملو�سوع  التام  والعلم  العقل  اأ�سالة  هو 
ولي�سري  الإقناع،  مبقاليد  واأجدر  التاأثري  مواطن  على  اأقدر  ليكون  الأ�سياء، 
بال�سامعني يف طريق ال�سداد ويتنكب بهم عن مزالق الأهواء ومهاوي ال�سقاء، 
اإذ اأن رجاًل ت�سدى للوعظ يح�سن به اأن يكون حاذقًا ماهرًا ذا خربة تامة 
مبواطن ال�سواب واخلطاأ، ولو اأنه على ال�سد من ذلك �سقطت حجته اأمام 
خ�سمه، وجنب عن املجاهرة باملو�سوع خ�سية الزلل فيه، وان�سراف النا�ص 

ا�ستخفافًا به وا�ستهانة براأيه .

ُقوَن، اإِلَّ اأَْن َيُكوَن �َسْيُخ �ُسَلْيَماَن ْبِن �َسْيٍف،  اُر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَّ 1 ( قال يف جممع الزوائد )1/ 137(َرَواُه اْلَبزَّ
ُه َرَوى  ِحيِح، َفاإِنَّ ِبيِع َفُهَو ِمْن ِرَجاِل ال�سَّ ْن َكاَن �َسِعيَد ْبَن الرَّ ينِّ مَلْ اأََر اأََحًدا َذَكَرُه. َواإِ �َسِعيَد ْبَن َبِزيٍغ، َفاإِ

ُ اأَْعَلُم. َعْنُهَما. َواهللَّ
2( حديث زيد بن ثابت رواه ابن حبان يف �سحيحه )270/1(  اإ�سناده �سحيح، واأخرجه اأحمد 183/5، 
واأبو داود »3660« يف العلم: باب ف�سل ن�سر العلم، والرتمذي »2656« يف العلم: باب ما جاء يف احلث 
على تبليغ ال�سماع، والدارمي 175/1، وابن عبد الرب يف »جامع بيان العلم« 39/1، والرامهرمزي يف 
»املحدث الفا�سل« »3« و»4«، وابن اأبي عا�سم يف »ال�سنة« »94«، والطحاوي يف »م�سكل الآثار« 232/2، 
واخلطيب يف »�سرف اأ�سحاب احلديث« »24«، والطرباين »4890« و»4891« من طرق عن �سعبة، بهذا 
الإ�سناد. واأخرجه ابن ماجة »230«، والطرباين »4994« و »4925« من طريقني عن زيد بن ثابت ومن 
حديث جبري بن مطعم اأخرجه احلاكم 86/1، 87، و�سححه، ووافقه الذهبي..«.. ومن الغريب:»قوله 
ُيِزيُله عن  َيْدُخله حْقد  اأيال  ْحناء:  وال�سَّ احِلُقد  الِغّل، وهو  الأثري: من  ابن  الالم: قال  بت�سديد  وَيِغّل: 
الإغالل،  من  الياء  ب�سم  ويروى  ّر.  ال�سَّ يف  خول  الدُّ الُوغول:  من  بالتَّخفيف،  »َيِغُل«  وروى   . احلقِّ
َقْلُبه  َطُهر  بها  ك  َت�سَّ القلوُب، فمن  بها  َلح  ُت�ْسَت�سْ الثالث  اأن هذه اخلالل  واملعنى:  اخليانة،  وهو 

ر. انظر »النهاية«. خل وال�سَّ من اخِليانة والدَّ
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وما قوله تعالى: ){ ڤ ڦ ڦڦ } ]اآل عمران: 159[( اإل للح�ص 
وت�ستنري  الأمــور  غوام�ص  وتنك�سف  ال�سواب  ليتبني  بـــالآراء  الإدلء  على 
العثور،  من  لالأمن  ال�سواب  وتوخي  ال�سداد  ا�ستخال�ص  فيمكن  الطريق، 
وهذا يعينه �سداد الراأي، فما على الواعظ اإذا ت�سدى للوعظ، اإل اأن يقلب 

وجوه الفكر ويحكم العدة وينري احلجة، ويدبر كيف ير�سد قبل اأن ير�سد .

قال الإمام على كرم اهلل وجهه : اِل�ْسِت�َساَرُة َعنْيُ اْلِهَداَيِة َوَقْد َخاَطَر َمْن 
َدِم)1(. ُنَك ِمْن النَّ ْدِبرُي َقْبَل اْلَعَمِل ُيوؤَمِّ ِيِه، َوالتَّ ا�ْسَتْغَنى ِبَراأْ

 )6( ت�طيد العالقات بينه وبني النا�ص والت�دد اإليهم .

وذلك يكون بالتحلي بال�سفات الكاملة، والتخلي عما يل�سق به نق�سًا يف 
دينه اأو دنياه جهد امل�ستطاع، واأن تكون نزعته فيهم نزعة دينية بحتة، وقورًا 
وا�سع  للحق،  اإل  متحيز  غري  الأغــرا�ــص  من  خلوًا  خمل�سًا  اأمينًا  وفيًا 
متعففًا  م�سلحتهم  فيه  عما  اإل  عفوًا،  ويغ�سي  ال�سفيه  يتحمل  ال�سدر 
مع�سرًا  ل  مي�سرًا  لعا�سيهم،  نذيرًا  ملطيعهم،  ب�سريًا  ير�سيهم،  عما  اإل 
مب�سرًا ل منفرًا ، يداوي املباعد ، ويوا�سي املقارب، يلني اإذا ا�ستدوا وي�ستد 
مقدورهم  �سوى  يكلفهم  ل  لكبريهم،  موقرًا  ل�سغريهم  راحمًا   ، نوا  ل  اإذا 
متنكبًا بهم موارد احلرج وامل�سقة ومواطن الزلل، م�سلحًا ذات بينهم، وفيًا 

اإذا وعد �سادقًا اإذا قال، اأمينًا اإذا اأوؤمتن .

واإجمال، يفعل ما يقربهم منه وير�سيهم عنه، يف دائرة ال�سرع والدين، 
اإل قربه، ول قريبًا     اإل اقتن�سه، ول بعيدًا  حتى ل يرتك من قلوبهم �ساردًا 
اأقواله واأفعاله واأقرب ما مييل القلوب نحوه:  اإل ت�سبع باملزيد، متو�سطًا يف 
التقوى  مبظهر  والظهور  يعرف،  ل  ومــن  يعرف  من  على  ال�سالم  اإف�ساء 

والزهادة واخل�سوع. فقد ورد عنه |: 

1 ( الآداب ال�سرعية )1/ 325(.
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َتْدُخُلوَن  »َل   : 1 -| اهلِل  َر�ُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ُهَرْيَرَةر�سي اهلل عنه،  اأَِبي  َعْن 
اإَِذا  �َسْيٍء  َعَلى  اأَُدلُُّكْم  اأََل  ابُّوا،  حَتَ َحتَّى  ُتوؤِْمُنوا  َوَل  ُتوؤِْمُنوا،  َحتَّى  َة  نَّ اجْلَ
داود  واأبــو  م�سلم  رواه  َبْيَنُكْم«)1(.  اَلَم  ال�سَّ اأَْف�ُسوا  اَبْبُتْم؟  حَتَ َفَعْلُتُموُه 

والرتمذي وابن ماجة 
  :- 2 -| - ِ ِ ْبِن َم�ْسُعوٍد ر�سي اهلل عنه َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهللَّ َعْن َعْبِد اهللَّ

ْرُق �سني« )2(. رواه الطرباين يف الأو�سط . ٌن، َواخْلُ ْفُق مُيْ »الرِّ
ِبيُّ  عن َعْبِد اهلِل ْبٍن َعْمِرو بن العا�ص ر�سي اهلل عنهما ، َقاَل: مَلْ َيُكِن النَّ 3 -
ْخاَلًقا)3(.  �ًسا َوَكاَن َيُقوُل: اإِنَّ ِمْن ِخَياِرُكْم اأَْح�َسَنُكْم اأَ | َفاِح�ًسا َوَل ُمَتَفحِّ

رواه البخاري وم�سلم والرتمذي .
روى الطرباين والبيهقي: َعِن اْبِن ُعَمَر ر�سي اهلل عنهما َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل  4 -
ُف  ا�ِص ِن�سْ ُد اإَِلى النَّ َودُّ ُف امْلَِعي�َسِة، َوالتَّ َفَقِة ِن�سْ اُد يِف النَّ ِ |: »اِلْقِت�سَ اهللَّ

ُف اْلِعْلِم«.)4( اِل ِن�سْ وؤَ اْلَعْقِل، َوُح�ْسُن ال�سُّ

1 ( �سحيح م�سلم )1/ 74()54( يف الإميان، باب بيان اأنه ل يدخل اجلنة اإل املوؤمنون، واأن حمبة 
رقم  والرتمذي  ال�سالم،  اإف�ساء  يف  باب  الأدب،  يف   )5193( رقم  داود  واأبو  الإميان،  من  املوؤمنني 
اأحمد )391/2 ح 9073( ، وابن  اإف�ساء ال�سالم. واأخرجه  )2689( يف ال�ستئذان، باب ما جاء يف 

ماجه )26/1 ح 68( ، وابن حبان )471/1 ح 236( .
ايِنُّ يِف اْلأَْو�َسِط، َوِفيِه امْلَُعلَّى ْبُن ُعْرَفاَن َوُهَو  رَبَ 2 ( جممع الزوائد ومنبع الفوائد )8/ 19( َرَواُه الطَّ
ٌم( ومن غريب  ْرُق �ُسوؤْ وٌك. وابن اأبى الدنيا يف ذم الغ�سب عن ابن �سهاب مر�ساًل(بلفظ )َواخْلُ َمرْتُ
احلديث:)اخُلرق(: اأى اجلهل واحلمق . ويف تخريج اأحاديث الإحياء )3/ 153( اأخرجه الطرباين يف 

الأو�سط من حديث ابن م�سعود والبيهقي يف ال�سعب من حديث عائ�سة وكالهما �سعيف.
|فاح�سًا ول متفح�سًا، وباب ح�سن اخللق  النبي  الأدب، باب مل يكن  البخاري)378/10( يف   )3
وال�سخاء، ويف الأنبياء، باب �سفة النبي |، ويف ف�سائل اأ�سحاب النبي |، باب مناقب عبد اهلل 
بن م�سعود، وم�سلم ح )2321(يف الف�سائل، باب كرثة حيائه |، والرتمذي ح)1976(يف الرب، باب 

ما جاء يف الفح�ص والتفح�ص، ويف امل�سند) 161/2 و 189 و 193و 218(. 
ِبَهَذا اْلإِ�ْسَناِد،  |اإِلَّ   ِ ِديُث َعْن َر�ُسوِل اهللَّ ُيْرَوى َهَذا احْلَ 4 ( املعجم الأو�سط )7/ 25()6744( َل 
، َواإِْبَراِهيُم ْبُن  اِف امْلََديِنُّ اٍر، َوَحْف�ُص ْبُن ُعَمَر ُهَو: َحْف�ُص ْبُن ُعَمَر ْبِن اأَِبي اْلَعطَّ َد ِبِه: ِه�َساُم ْبُن َعمَّ َتَفرَّ
يِف  ايِنُّ  رَبَ الطَّ َرَواُه   )160  /1( الزوائد«  »جممع  َقاِرٍظ  ْبِن   ِ اهللَّ َعْبِد  ْبُن  اإِْبَراِهيُم  ُهَو:   ، ِ اهللَّ َعْبِد 
ُهوَلِن.وكذا وابن اأبى حامت  : جَمْ َهِبيُّ يٍم َعْن َحْف�صِ ْبِن ُعَمَر، َقاَل الذَّ �ُص ْبُن مَتِ يِّ اْلأَْو�َسِط، َوِفيِه خُمَ
يف العلل )284/2ح 2354(، وقال: قال اأبى: هذا حديث باطل، وخمي�ص وحف�ص جمهولن. وقال يف 
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النوع الثالث: ما يرجع اإلى  اآدابه حال التاأدية

 ما يرجع اإىل  اآدابه حال التاأدية ن�عان : �شرورية – كمالية 

- الآداب ال�شرورية حال التاأدية: 

)1( ق�ة البيان : 

ينا�سبها  التعبري وت�سوير املعاين مبا  الل�سان والقدرة على  وهي ف�ساحة 
وحملهم  ال�سامعني  لإقناع  املعاين  بيان  الواعظ  مهمة  اإذ  الألفاظ،  من 
القلوب  يف  ليكرب  مفوهًا،  ف�سيحًا  قديرًا  يكون  اأن  فيلزم  يريد،  ما  على 
فيكون  اإرادتــه،  من  ويقوي  عزمه  من  ذلك  ولي�سد  النفو�ص،  يف  ويعظم 

الإذعان له والأخذ منه.

 اأما عيّي �سعيف الل�سان مت�سائل البيان، فاأجدر بانف�سا�ص القلوب من 
حوله وان�سرافها عنه، وخور عزميته وانحطاط همته، وتال�سي مهمة الوعظ 
على يديه، وكثريًا ما يعر�ص له ما ي�ستدعي املناظرة واملجادلة، واجلمع بني 
ما ظاهره الختالف اأو التناق�ص اأو ال�ستدلل على دعوى اأو غري ذلك، فاإذا 

قوي بيانه كان اأقدر على الإدلء باحلجة، واإبانة احلق واإدحا�ص الباطل.

 لذا جاء الكتاب وال�سنة بالرتغيب فيه وطلبه واملدح به .

- الكتاب :

ې     ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   1 - }
ې ې ې } ]طه: 25 - 28[.

امليزان )8399( يف ترجمة خمي�ص: روى عنه ه�سام بن عمار خربا منكرا. وذكر اخلرب. علل احلديث 
لبن اأبي حامت )6/ 99( وقال ابن ع�ساكر يف »معجم ال�سيوخ«:)معجم ابن ع�ساكر )751/2( )936( 
»غريب الإ�سناد واملنت« .وقال الذهبي يف«امليزان«)85/4( :»منكر«، و�سعفه املزي يف »تهذيب الكمال« 
املقا�سد احل�سنة )�ص:132( ح)140( وك�سف اخلفاء ت هنداوي )1/ 178( وانظر   .)220/29(

ح)476(.
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ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے    ھ   ھ  ھ  2 - }
ۇ   ۆ     ۆ } ]ال�سعراء: 12، 13[.

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  3 -}
ى}]الق�س�ص: 34[.

. { ڎ ڈ ڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک       ک ک ک } ]الزخرف: 52[- 4

. { چ چ ڇ  ڇ ڇ } ]الرحمن: 3، 4[- 5

- ال�سنة : 

 - ِبيِّ -|- 1 النَّ اإَِلى  اأَْعَراِبٌى  َجاَء  َقاَل  ا�ٍص ر�سي اهلل عنهما  َعبَّ اْبِن  َعِن   
ِ -|- » اإِنَّ ِمَن اْلَبَياِن �ِسْحًرا َواإِنَّ  َفَجَعَل َيَتَكلَُّم ِبَكاَلٍم َفَقاَل َر�ُسوُل اهللَّ

ْعِر ِحَكَمًا«)1(. اأخرجه اأبو داود . ِمَن ال�سِّ

)2( القت�شار بالنا�ص على قدر عق�لهم ومراعاته ا�شتعدادهم : 

اختار  للخا�سة  اأو  ينا�سبهم،  ما  اختار  العامة  لوعظ  ت�سدى  اإذا  حتى 
الألفاظ،  اختيار  يف  تو�سط  معًا  واخلا�سة  للعامة  اأو  ينا�سبهم،  ما  اأي�سًا 
ي�سقط  حتى  القول  مــرذول  اإلــى   ينحط  ول  العامة،  ي�ساأم  حتى  يتاأنق  فال 
رقيقًا ثوبًا  واإلبا�سها  منا�سب  قالب  يف  املعاين  �سوغ  مع  اخلا�سة،  اأعني  يف 
،                                                             ل يحجب دقيقها ول يواري 
اجللي  بذكر  والكتفاء  احل�سية  الأمثال  و�سرب  ال�سواهد  باإيراد  عوي�سها، 
اإليهم ما ل  األقى  الوا�سح، وعدم اخلروج عن ظاهر الكتاب وال�سنة، اإذ لو 

1( م�سند اأحمد ط الر�سالة )4/ 486() 2762( ويف موا�سع اأخرى، اأخرجه الطيال�سي )2670( ، 
والبخاري يف »الأدب املفرد« )872( واأبو داود رقم )5011( يف الأدب، باب ما جاء يف ال�سعر، وهو 
حديث �سحيح. ، رواه الرتمذي رقم )2848( يف الأدب، باب ما جاء اإن من ال�سعر حكمة ، واأبو يعلى 
)2332( و )2581( ، وابن ماجة )3756(  وابن حبان )5780( ، واأبو ال�سيخ يف »الأمثال« )6( ، 

والطرباين )11758(.
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تدركه عقولهم كان فتنة لهم، فمن اخلطاأ اأن يخو�ص مع العوام يف العلوم 
ل  حقيقة  ملريده  يذكر  اأن  الت�سوف،  يدعون  من  لبع�ص  يقع  كما  الدقيقة، 
ي�سل اإليها عقله، ول ميكنه التعبري عنها كقول بع�سهم يف معنى قوله تعالى  
){ چ چ   ڇ ڇ ڇ } ]هود: 75[( اأنه اإ�سارة اإلى  ا�سم ال�سدر 
يحرجه ول  ل  لينًا،  هينًا  �سريًا  مبوعوظه  ي�سري  اأن  عليه  بل   ،) اآه   ( وهو 

ي�سق عليه، واإليك بع�ص الأدلة على ذلك .

- الكتاب : 

 . 1 -]125 ]النحل:  ھ}  ھ  ھ   ہ  ہ  ہ   {ہ 
وما مراعاة ا�ستعداد ال�سامعني، والقت�سار بهم على ما تدركه عقولهم، 
والكتفاء بذكر اجللي وال�سري بهم من طريق الهوادة وال�سفقة، وعدم 

الت�سدد يف الأمور اإل عني احلكمة.

. { ڑ ک ک ک ک  گ   گ     گ گ } ]�ص: 22[- 2

للموعوظ  اإذا ذكر  الواعظ  اأن  ريب  ول  ال�سطط جماوزة احلد،  قيل 
ما ل ت�سل اإليه مداركه، فقد جاوز حد الوعظ و�سل طريق احلكمة .

- ال�سنة : 

:»ما اأحد  يف �سحيح م�سلم موقوفًا على ابن م�سعود ر�سي اهلل عنه قال |- 1
ِهْم«)1(. يحدث َقْوًما بحديث ل تدركه عقولهم اإِلَّ َكاَن ِفْتَنًة َعَلى َبْع�سِ

َكلَِّم  قال |: من حديث ابن عمر مرفوعًا »اأمرَنا معا�سر اْلأَْنِبَياء اأَْن ُن- 2
ا�َص َعَلى َقْدِر ُعُقوِلِهْم «)2(.  النَّ

1( رواه م�سلم )11/1( يف املقدمة، باب النهي عن احلديث بكل ما �سمع، من حديث عبيد اهلل بن 
عبد اهلل بن عتبة بن م�سعود بن عبد اهلل بن م�سعود، واإ�سناده منقطع، فاإن عبيد اهلل بن عبد اهلل 
ابن عتبة بن م�سعود روايته عن عم اأبيه عبد اهلل بن م�سعود مر�سلة. ورد يف جامع بيان العلم وف�سله 

 )539 /1(
2( اأخرجه الديلمى )398/1 ، رقم 1611( . قال العجلوين )225/1( : رواه الديلمى ب�سند �سعيف 
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- الآثار : 

ي�سع  الرفيق  كالطبيب  :»كونوا  ال�سالم  عليه  عي�سى  �سيدنا  قول- 1  من 
الدواء يف موا�سع الداء«.

حق  ذي  كل  فاأعط   ً اأهــال- 2 لها  واإن  حقًا  للحكمة  :»اإن  اأي�سًا  قوله  ومن 
حقه«.

من  العامل  عن  �سئل  اأنــه   : تعالى   اهلل  رحمه  الثوري - 3 �سفيان  عن  روي 
هو...؟ قال: من ي�سع العلم مو�سعه ويوؤتي كل ذي حق حقه .

 ، عقله- 4 ومبقدار  علمه  مبلغ  النا�ص  كلم  »من   : العارفني  بع�ص  قال 
ومل يخاطبهم بقدر حدودهم، فقد بخ�سهم حقهم، ومل يقم بحق اهلل 

تعالى  فيهم«. 
مع حالهم،  وعظه  يتنا�سب  يتو�سم حال موعوظيه حتى  اأن  الواعظ  فعلى 

فال ميلونه ول ي�سجرون من �سماع وعظه .

)3( �شرعة البديهة والقدرة على النتقال من م��ش�ع لآخر : 

قوي  الإدراك  �سريع  الواعظ  كان  فاإذا  مرة،  لأول  الإدراك  هي  والبديهة 
خمتلف  من  النتقال  على  قديرًا  وكان  الأمــر،  لأول  الذهن  حا�سر  الفطنة 
كثري  التاأثري  قوي  كان  والأ�ساليب،  املعاين  يف  التقلب  �سريع  املو�سوعات، 

النفع، وواعظ كهذا لبد ]اأن[ يكون منار فالح واإمام هدى وقائد �سعادة .

واإن كان خاماًل بطيء الإدراك، حقيق باأن يكون عييًا �سعيفًا، وكان عقبة 
يف �سبيل الإ�سالح.

. الالآيل املنثورة للزرك�سي )�ص: 107( رواه �ساحب م�سند الفردو�ص من جهة اأبي مع�سر عن رجل 
 /9( الكبري  ال�سعفاء  �سعيف وجمهول،،ويف  اإ�سناده  ويف  مرفوعا  عبا�ص  ابن  �سماه عن عكرمة عن 
طرق  َلُه  ُعُقولهْم«  قدر  على  ا�ص  النَّ ُنَكلِّم  اأَن  »اأمرَنا   )73 )�ص:  املطالب  اأ�سنى  ويف   )2244()353
ا يْعرُفوَن، اأحتبون اأَن يكذب اهلل  ا�ص مِبَ ِعيَفة، بل ُهَو ِعْند الُبَخاِرّي من َكاَلم على: »حدثوا النَّ كلَها �سَ
َوَر�ُسوله«، َويِف ُمَقّدَمة ُم�سلم َعن اْبن َم�ْسُعود:»َوَقاَل: َما اأَْنت مبحدث قوما َحِديثا َل تبلغه ُعُقولهْم اإِلَّ 

َكاَن لَبْع�سِهم فْتَنة«.
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فمن لزم الواعظ اأن يكون حا�سر الإدراك، جوادًا ل يعوزه ن�سري النتقال 
يبطئ  ول  اإجابة  يق�سر يف  له، فال  يلزم  ما  اأمر  لكل  ليعد  املو�سوعات،  يف 
ليظهر  ذلك  واإن  والفالح،  الإ�سابة  عني  وهذا  ال�سائلني،  اأغرا�ص  فهم  يف 
من غ�سون قوله تعالى  يف حماجة �سيدنا اإبراهيم عليه ال�سالم مع خ�سمه 

اإذ قال: ){ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چ چ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ    ڎ ڈ ڈ  
ژ   ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  گ} ]البقرة: 258[(.

على  اأقــدره  وما  ال�سالم  عليه  الكرمي  الر�سول  هذا  بديهة  اأ�سرع  فما 
وارتفع  و�سقطت حجته،  بهت خ�سمه  اإلى  حجة حتى  النتقال من حجة 

عاليًا. احلق  منار 

وما حماجة �سيدنا مو�سى عز وجل مع فرعون يف قوله تعالى : { ڤ ڦ 
چ    چ   چ      ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ       ڦ  ڦ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ       ڇ  چ 
ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک   ک  ک   ک  ڑ  ڑ  ژ     
ڳ ڱ           ڱ } ]ال�سعراء: 23 - 28[( . اإل اآية يف �سرعة البديهة، والآيات 

كثرية ت�سهد لهذا املعنى .

�سرعة  يف  غاية  وال�سالم  ال�سالة  عليهم  الر�سل  تعالى   اهلل  اأر�سل  فقد 
البديهة، وحدة الذهن، والوعاظ خلفهم على الدعوة اإلى  اهلل تعالى .

 فالبد منها ليمكنهم القيام بوظيفة �سلفهم وباهلل تعالى  التوفيق .

)4( البتعاد عن اجلدل وعدم اخل��ص مع اأهله يف جمل�ص ال�عظ : 

يعظ،  به  وما  يعظ  من  �سخ�ص  يعرف  اأن  للواعظ  ال�سفات  األزم  ومن 
يف  الغفلة  توقعه  ل  حتى  فيهم،  والتاأمل  �سامعيه  اأحــوال  يف  بالتفر�ص  ولــو 
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حبائل من يثري عليه فتنته ويفتح اأمامه باب اجلدال واملناظرة، في�سده عن 
الإ�سالح ويحول بينه وبني ما يريد، ورمبا تغلب عليه فينزع منه الثقة وي�ستت 
النفو�ص من حوله، وهو اأحوج ما يكون اإلى  �سم �ستات القلوب وت�سميد جراح 
اإلى  اخل�سام والتنافر، فاإن مل يجد بدًا من اجلدال،  اجلدال، الذي يجر 
مع  يحتاجه،  ما  واإعداد  باحلجة  ال�ستعداد  فيه  وقتًا ميكنه  له  فليخ�س�ص 
اجلدال  غمار  يخو�ص  اأن  بالواعظ  فقبيح  باحل�سنى،  يكون  اأن  مالحظة 

اإل باحل�سنى والدليل لذلك : الكتاب :

{ ٻ   ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ } ]العنكبوت: 46[. - 1

فقد نهى تعالى عن جمادلة اأهل الكتاب اإل باحل�سنى، وامل�سلمون اأولى على 
اأن الوعظ عام .

{ے ے ۓ ۓ} ]النحل: 125[- 2 

. { ک ک  ک ک  گ     گ } ]الكهف: 22[- 3

- ال�سنة:

ْرَداِء، َواأَِبي اأَُماَمَة، َوَواِثَلَة ْبِن اْلأَ�ْسَقِع، َواأََن�ِص ْبِن َماِلٍك ر�سي اهلل  َعْن اأَِبي الدَّ
ِ - |- َيْوًما َوَنْحُن َنَتَماَرى يِف �َسْيٍء ِمْن  عنهم َقاُلوا: »َخَرَج علينا َر�ُسوُل اهللَّ
ْب ِمْثَلُه، ُثمَّ اْنَتَهَرَنا َفَقاَل: »َمْهاًل  ًبا �َسِديًدا مَلْ َيْغ�سَ َب َغ�سَ يِن، َفَغ�سِ اأَْمِر الدِّ
ِه، َذُروا  ا َهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم ِبَهَذا، َذُروا امْلَِراَء ِلِقلَِّة َخرْيِ َ ٍد، اإِمنَّ مَّ َة حُمَ َيا اأُمَّ
ْت َخ�َساَرُتُه، َذُروا امْلَِراَء  اِري، َذُروا امْلَِراَء َفاإِنَّ امْلَُماِرَي مَتَّ امْلَِراَء َفاإِنَّ امْلُوؤِْمَن َل مُيَ
َفاإِنَّ امْلَُماِرَي ل اأَ�ْسَفُع َلُه َيْوَم اْلِقَياَمِة، َذُروا امْلَِراَء َفاأََنا َزِعيٌم ِبَثاَلَثِة اأَْبَياٍت يِف 
اِدٌق، َذُروا  َها، َواأَْو�َسِطَها، َواأَْعاَلَها - مِلَْن َتَرَك امْلَِراَء َوُهَو �سَ ِة: يِف ِرَبا�سِ نَّ اجْلَ
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ي َبْعَد ِعَباَدِة اْلأَْوَثاِن امْلَِراُء «)1( .... احلديث  َل َما َنَهايِن َعْنُه َربِّ امْلَِراَء، َفاإِنَّ اأَوَّ
رواه الطرباين يف الكبري .

)5( تن�ع الأ�شاليب والإتيان بامللح التاريخية والأمثال والنكت امل�شتظرفة 

التي ل تخرج به عن حد الكمال عند احلاجة : 

فاإن تنوع الأ�ساليب واإيراد احلكايات، و�سرب الأمثال ال�سحيحة والنكت 
والفتور  الك�سل  واإزال���ة  ال�سامعني  ن�ساط  جتديد  يف  عامل  اأك��رب  احل�سنة، 
هي  وتلك  والمتثال،  الإذعــان  على  وحملها  اإليه  القلوب  جذب  ويف  عنهم، 
على  العرب  قلوب  على  الكرمي  القراآن  بها  ا�ستولى  التي  العظمى  الو�سيلة 
�سدتها، واأخ�سع نفو�سهم على �سرتها حتى طاأطوءا له الروؤو�ص، وخروا اأمام 
واإن  �سبيله).......()2( ذلاًل ل يعقبون،  يلوون و�ساروا يف  عظمته �سجدًا ل 
يف ت�سفح اآي القراآن احلكيم وتنوع اأ�ساليبه البليغة بني �سرب مثل وحكاية 
النبوية  ال�سنة  وِحكم  ذلك،  وغري  ولني  و�سدة  ووعيد  ووعد  �سابقة،  حال 
وباهلل  احل�سن  الأدب  هذا  يف  الإفا�سة  موؤنة  يكفينا  ما  ال�سالح  وال�سلف 

تعالى  التوفيق.

- الداب الكمالية:

البداءة ب�ش�ت معتدل- 1 ماأل�ف: 

فال يهم�ص حتى يفوت على ال�سامعني بع�ص ما هم يف حاجة اإلى  �سماعه، 

فقط  اأمامة  اأبي  حديث  من  الفردو�ص  يف  الديلمي  رواه   )303/4( الإحياء  اأحاديث  تخريج   )1
واإ�سنادهما �سعيف .، جممع الزوائد )126/1(اأخرجه الطرباين يف الكبري وفيه كثري بن مروان كذبه 
يحيى والدارقطني. وقال يف )1/ 189( وفيه كثري بن مروان وهو �سعيف جدًا. ويف ذخرية احلفاظ 
)3/ 1178( رواه كثري بن مروان الفل�سطيني : عن عبد اهلل بن يزيد الدم�سقي ، عن اأبي الدرداء، 
واأبي اأمامة، وواثلة ، واأن�ص بن مالك . وكثري هذا �سعيف، لي�ص ب�سيء يف احلديث . واأورده يف ذكر 
اأبني بن �سفيان : عن عبد اهلل بن يزيد هذا مثله . قال البخاري : اأبني ل يكتب حديثه . قال املقد�سي: 

ولعل اأحدهما �سرق من الآخر.
2 ( مطمو�سة يف الأ�سل.
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القلوب،  عنه  ي�سرف  الأول  اإذ  ب�سوته،  يزعجهم  حتى  �سديدًا  يجهر  ول 
والثاين ينم عن عدم درايته بالوعظ، وعن حمق يجر اإلى  ال�سخرية.

وبعد ذلك يرفع �سوته رويدًا رويدًا كاأنه ينه�ص بهم من وهاد اإلى  �سرف، 
مع مراعاة النغمات املتنا�سبة مع املعاين، قوة ولينًا و�سخامة ورقة، وتكييف 
ال�سوت ارتفاعًا وانخفا�سًا، ح�سب موا�سع ال�سدة واللني، ففي ال�سدة يرفع 
ويف اللني يخف�ص، وانفعال نف�سه فرحًا وحزنًا عند داعيهما، مع العتدال يف 
بقيامه  باأ�ص  ول  النفو�ص،  وهزة يف  القلوب  روعة يف  لذلك  اإذ  ذلك،  كل 
الهيئات  من  ذلك  غري  اإلى   م�سطجعًا،  كان  اإن  جلو�سه  اأو  جال�سًا  كان  اإن 

الدالة على قوة املعاين ولينها .         

ُئُكْم  ِبيَّ | قال: »اأََل اأَُنبِّ روى البخاري َعْن اأَِبي َبْكَرَة، ر�سي اهلل عنه: اأن النَّ
 ، ِ ، َقاَل: »اأَْكرَبُ الَكَباِئِر: اِل�ْسَرُك ِباهللَّ ِ ِباأَْكرَبِ الَكَباِئِر«  قالوا: َبَلى َيا َر�ُسوَل اهللَّ
وِر،  َل َو�َسَهاَدُة الزُّ َطِجًعا َفا�ْسَتَوى َجاِل�ًسا ثم َقاَل: اأَ َوُعُقوُق الَواِلَدْيِن، َوَكاَن ُم�سْ
اأو كما قال  َلْيَتُه �َسَكَت«. )1(  ُقْلَنا:  ُرَها َحتَّى  ُيَكرِّ وِر ، وَما َزاَل  اأََل َو�َسَهاَدُة الزُّ

عليه ال�سالة وال�سالم.

ال�شك�ت املنا�شب بعد اعتالء مكان- 2 اخلطابة ال�عظية 

انطلق  اإذا  حتى  ال�سامعني،  اأنظار  ويلفت  القلوب  �ستات  اإليه  ي�سم  حتى 
توؤثر  اأن  تلبث  فال  الأذان،  من  و�ساغيًا  النفو�ص  من  خاليًا  كلمته  �سادفت 
اأثرها املق�سود، ول تزال ثابتة قوية مبا اكت�سب من تلك احلالة، التي ل يزال 
�سداها ماثاًل بقلب �سامعها، وتلك كانت طريقة ال�سلف، ولعمري اإن نظرة 
يف �ساأنهم ويف وعظهم وخطبهم، تكفي يف ت�سبع النف�ص بذلك الأدب املتني، 
فاإن احلجاج بن يو�سف الثقفي قد ا�ستملت خطبته يف اأهل الكوفة حني قدمها 
بامل�سجد ف�سعد  بداأ  الكوفة  ملا قدم  اإنه   : قالوا  فلقد  فيها على ذلك  اأمريًا 

 ،)20401 ح   36/5( ح87(،واأحمد   91/1( وم�سلم   ،)5631 البخاري)2229/5ح  اأخرجه   )1
والرتمذى )312/4 ح1901( وقال : ح�سن �سحيح .
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املنرب، وهو ملتثم بعمامة خز حمراء، وجعل ينادي ال�سالة جامعة ثم �سكت 
فاجتمع اإليه النا�ص وهو �ساكت، وقد اأطال ال�سكوت حتى �سرب بع�سهم بيده 
على  يقتدر  فما  الرجل  ح�سر  قائل  وقال  ليح�سبه،  امل�سجد  ح�سباء  اإلى  
الكالم، فلما غ�ص امل�سجد باأهله ك�سف اللثام عن وجهه، ونحى العمامة عن 
راأ�سه، وخطب خطبته فيهم، التي كان لها يف نفو�سهم اأكرب روعة ويف قلوبهم 
اأعظم هزة وطار �سيتها يف الآفاق، وحازت ا�ستح�سان النا�ص اأجمع حتى من 

�سمعها يف وقتنا هذا)1(.

واأل يغفل الواعظ ال�سكتات املنا�سبة بني كل فقرة واأختها، وبني كل مو�سوع 
فيعظم يف  فيه،  وعراقته  الوعظ  باب  على متكنه يف  يدل  هذا  فاإن  واآخــر، 
وامللل،  ال�ساآمة  اإلى  حد  به  ي�سل  ل  ال�سكوت  اأن  النفو�ص ل حمالة، غري 

بل بقدر التفات الأنظار اإليه فح�سب .

اأن ي�شلك التعري�ص والإ�شارة يف وعظه ما اأمكن : 3 -

واأن يتحا�سى ذكر الأ�سماء املعينة اإل يف مدحه، ذلك اأن التعري�ص والإ�سارة 
القلوب  بها  ا�ستمال  التي  الكرمي  الــقــراآن  طريقة  الأ�سماء  ذكــر  وحتا�سي 

القا�سية وذلل النفو�ص اجلاحمة، فخ�سعت اأميا خ�سوع .

 ونظرة يف اأ�سلوب القراآن احلكيم تكفي ا�ستئنا�سا لهذا الو�سف فقد قال 
تعالى  ){ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ې ې ې  ى  
ېئ  ېئ     ېئ  ۈئ  ۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ    ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
ىئ ىئ ىئ   ی } ]القلم: 10 - 15[( اإ�سارة اإلى  اأو�ساف 
الوليد بن املغرية، وكان من الهني ذكر ا�سمه �سريحًا، غري اأن الت�سريح 
كثري،  ذلك  وغري  الكرمي  النظم  تفاداه  غالبًا،  وحمية  فتنة  مثار  كان  ملا 
وملا كان ذكر الأ�سماء يف مدحة من املنتحيات احل�سنة، �سرح القراآن بها يف 

غري مو�سع ، مثل قوله تعالى  : 

1 ( انظر اخلرب يف مروج الذهب )1/ 404(
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{ٺ  ٿ ٿ ٿ} ]مرمي: 54[- 1 

{ ٱ ٻ ٻ ٻ } ]لقمان: 12[- 2 

{ڃ ڃ چ  چ} ]مرمي: 56[- 3 

{ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ} ]النمل: 15[- 4 

{ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ} ]الفتح:29[- 5

 { ې ى        ى ائ ائ ەئ ەئ } ]الأحزاب: 40[- 6

قي�ص)1(:  اأم  مهاجر  �ساأن  يف  الإخال�ص  حديث  يف   | قوله  ال�سنة  ومن 
ا ِلُكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى، َفمن َكاَنت هجرته اإَِلى اهلل  َ اِت، َواإِمنَّ يَّ ا الأَْعَماُل ِبالنِّ َ »اإِمنَّ
يبَها  ُي�سِ لدنيا  هجرتهِ  َكاَنت  َومن  َوَر�ُسوله،  اهلل  َلى  اإِ َفهجَرته  َوَر�ُسوله 
و امراأٍة َينكحَها َفهجَرته اإَِلى َما َهاجر اإليِه « )2(، رواه البخاري، فلم ي�سرح  اأَ

النبي| با�سم اأحد فيه.

والآيات القراآنية والأحاديث النبوية يف مقام التوبيخ والذم وما ماثلها يكاد 
الت�سريح  من  اأبلغ  التعري�ص  لأن  التعري�ص،  �سبيل  فيه  م�سلوكًا  جلها  يكون 

لوجوه :-

1 ( فتح الباري لبن حجر )10/1(
اأن الأعمال بالنية واحل�سبة  2(رواه البخاري)7/1- 15( يف بدء الوحي، ويف الإميان، باب ما جاء 
ولكل امرئ ما نوى، ويف العتق، باب اخلطاأ والن�سيان يف العتاقة والطالق ونحوه، ويف ف�سائل اأ�سحاب 
اأو عمل خريًا  اإلى املدينة، ويف النكاح، باب من هاجر  | واأ�سحابه  |، باب هجرة النبي  النبي 
لتزويج امراأة فله ما نوى، ويف الأميان والنذور، باب النية يف الأميان، ويف احليل، باب يف ترك احليل 
واأن لكل امرئ ما نوى، وم�سلم ح )1907( يف الإمارة، باب قوله |:»اإمنا الأعمال بالنية«، واأبو داود 
ح )2201( يف الطالق، باب فيما عنى به الطالق والنيات، والرتمذي ح )1647( يف ف�سائل اجلهاد، 
باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا، والن�سائي)59/1 و60(يف الطهارة، باب النية يف الو�سوء. ويف 
َفرد  َحِديث  َمْنَده.وُهَو  اْبن  ذكرهم  َكَما  َحاَبة  ال�سَّ من  ع�ْسرين  َنْحو  َرَواُه  )�ص:10(  املحتاج  تذكرة 

َغِريب، َوَلْي�َص مبتواتر َكَما يظّن....وانظر نظم املتناثر )�ص:24(. 
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اأن النفو�ص- 1 مبولة على حب ال�ستنباط، وال�ستنباط حيث التعري�ص 
ل الت�سريح .

اأن- 2 يف التعري�ص الت�سرت واملندوحة اإلى  العذر .
وجه واحد فقط .  للتعري�ص وجوه وللت�سريح - 3

للت�سريح عبارة واحدة وللتعري�ص عبارات عدة . 4 -
الت�سريح بالتوبيخ مراعاة اجلراأة دون التعري�ص . 5 -

عدم ال�شرت�شال يف ال�شتطراد- 4 حتى ل ين�شى ما �شاق له الكالم :

اإلى   الواعظ  اأحوج  اإذ ذلك يوجب تفريق الأذهان وت�ستيت الأفكار، وما   
�سم �سارد النفو�ص و�ستات القلوب، كيما يح�سرها يف طريق واحد، ويجمعها 

يف جهة خم�سو�سة فال ت�سذ عن قوله ول تغفل عن اإ�سابة ما يريد .

كمال هيئته الدينية : 5 -

اإذ لي�ص تاأثريه بحاله باأقل من تاأثريه بقاله، ولو اأن متهتكًا يف هيئته خارجًا 
فيها عن لياقة ال�سرع والذوق ال�سليم والعادة املاألوفة �سرعًا، قام ليعظ النا�ص 
اأفال يكون مو�سع حرية وده�سة و�سخرية �سائنة للوعظ والوعاظ، واأفال يكون 
حاله هذا مندوحة لنيل النا�ص من العلماء الذين هم حمط الأنظار، وبقدر 
الدين،  عن  انف�سا�سهم  يكون  حولهم  من  وانف�سا�سهم  بهم  النا�ص  تعلق 

وعدم تعلقهم به.
وقد حث اهلل عز وجل ور�سوله | وال�سلف ال�سالح ر�سي اهلل عنهم على 
كمال الهيئة الدينية يف اللبا�ص الذي هو عنوان املرء ومقيا�ص تعلقه بال�سرع 

كما حثوا على غريه .
  ]26 الكتاب : {ڇ ڇ ڇ ڇ}]الأعراف: 

واملراد به لبا�ص الورع والزهد على ما ف�سر به بع�ص املحققني)1(.

1( تف�سري املاوردي )2/ 214( {ڇ ڇ ڇ ڇ} ويف لبا�ص التقوى �سبعة تاأويالت: اأحدها: اأنه 
الإميان ، قاله قتادة وال�سدي. الثاين: احلياة ، قاله معبد اجلهني. والثالث: اأنه العمل ال�سالح ، قاله 
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- ال�سنة : 
�ْسُن �َسْمٍت  ُ َتِمَعاِن يِف ُمَناِفٍق ح- 1 َلَتاِن َل جَتْ ِ |: »ِخ�سْ َقاَل َر�ُسوُل اهللَّ
اأبي  حديث  من  الرتمذي  اأخرجه   : العراقي  قال  يــِن«)1(  الــدِّ يِف  َوِفْقٌه 
هريرة وقال : حديث غريب. قال ابن الأثري ح�سن ال�سمت: هو ح�سن 
الهيئة والنظر يف الدين)2( والواعظ حمتاج اإلى ما يبعده عن النفاق يف 

الدين واخلروج عن اللياقة فيه .
- الآثار :

َعامِلٌ  ـــاَلِن:  َرُج َظــْهــِري- 1  َم  َق�سَ َوْجــَهــُه:   ُ َم اهللَّ ــرَّ َك ــام علي  الإم قــال 
والعامل  بن�سكه  النا�ص  فيغر  اجلاهل  فاأما  ٌك.  ُمَتَن�سِّ َوَجاِهٌل  ٌك،  ُمَتَهتِّ

يغرهم بتهتكه.)3(

 اأن ُيَرى على مالمح وجهه الغ�شُب والفرُح عند داعيهما- 6 : 

فلذلك من احل�سن  اأي�سًا،  داعيهما  وال�سدة عند  اللني  عليه  ُيرى  وكذا 
الن�ساط  اأنه يجدد  اأي�سًا  النفو�ص وتبتهج له الأرواح، ول يخفى  ته�ص له  ما 
النتقال من غر�ص  بالإح�سا�ص من  نفو�سهم،  ح  وترتوَّ �سامعيه،  عنده وعند 
اإلى  غر�ص، ويتولد عندهم داعي الأمل والت�سوق اإلى  ما يلقي بل املزيد منه، 
واإنه لأكرب �ساهد على علو نف�ص الواعظ، وكمال درايته مبهنة الوعظ، وجدير 
بواعظ كهذا اأن يحل حمل الثقة عند موعوظيه، فتوؤثر فيهم موعظته وينال 

منهم بغيته .

ابن عبا�ص. والرابع: اأنه ال�سمت احل�سن ، قاله عثمان بن عفان. واخلام�ص: خ�سية اهلل ، قاله عروة 
بن الزبري. ال�ساد�ص: �سرت العورة لل�سالة التي هي التقوى ، قاله ابن زيد. وال�سابع: لب�ص ما ُيتََّقى به 

احلر والربد ، قاله ابن بحر.
َد ِبِه َخَلُف ْبُن اأَيُّوَب ، َرَواُه اأَُبو ِعي�َسى  1 ( املدخل اإلى ال�سنن الكربى للبيهقي )�ص: 256() 357( َتَفرَّ

َعْن اأَِبي ُكَرْيٍب َعْن َخَلٍف ، َوَقاَل: َل َنْعِرُفُه اإِلَّ ِمْن َحِديِث َخَلٍف َوَل اأَْدِري َكْيَف ُهَو.« 
ريق . يقال الَزْم هذا ال�ّسْمت وُفالن  ْمت: الطَّ ين ... وقيل هو من ال�سِّ 2( اأي ُح�ْسن هيئته وَمْنَظره يف الدِّ

د . نقال عن النهاية يف غريب الأثر )2/ 988( بت�سرف. ْمت : اأي ح�َسن الَق�سْ َح�َسن ال�سَّ
3 ( اإحياء علوم الدين )1/ 58(.
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العتماد على الكتابة :   عدم - 7

فعيب ثم عيب بالواعظ اأن مي�سك بيده وريقة، كلما اأراد اأن ينطق بكلمة 
الهام�ص  احلا�سرين  يعدم من  ل  وعندئذ  فيها،  ب�سره  وحدق  راأ�سه  طاأطاأ 
اأن  الواعظ  من  فح�سن  ال�سخرية،  بعبارات  والناطق  وامل�سمئز  والالم�ص 
يدر�ص مو�سوع عظته جيدًا، واأن يح�سره حت�سريًا وافيًا، حتى ل يعوزه اإهمال 

ذلك اإلى  ورقة بيده جتر عليه ذيل عار وخمول وعي.

بكتابة  باأ�ص  فال  امل�سلك،  ودقة  املوقف  خلطورة  ذلك  من  لبد  كان  فاإن 
الرتتيب  مع  عظته  اأثناء  �سريه  بها  لي�سبط  فح�سب،  املو�سوعات  ــص  روؤو�
الأنــظــار جهد  الــورقــة عــن  تلك  اإخــفــاء  احل�سن واجلـــودة واحلــر�ــص على 
البطاقة رمبا كانت حجر عرثة يف  اأن هذه  اإلى  ما تقدم  اأ�سف  امل�ستطاع، 
�سبيل مراعاة املح�سنات الوعظية، اإذ ت�سغله عن متثيل املعاين واإلبا�سها ثوبًا 
منا�سبًا من الألفاظ، فاإن همه اإذ ذاك النظر اإليها وت�سيد الألفاظ من بني 
چ}  چ    چ  چ  ڃ      ڃ  ڃ  ){ڃ  ي�سغل:  ل  وامل�سغول  �سطورها 

]الأحزاب:4[( .
)8( �شك�ن اجل�ارح وعدم اللتفات اإل حلاجة وعدم النتقال من مكان 

لآخر: 

اإذ حركة اجلوارح واللتفات والنتقالت، رمبا األقت يف نف�ص ال�سامعني 
وهو  عنه،  الن�سراف  على  يبعث  وذلك  الواعظ،  نف�ص  يف  وطي�سًا  خفة 
وخ�سية  رهبة  ويفعمها  له،  واإجالًل  عظمة  قلوبهم  ميالأ  ما  اإلى  حاجة  يف 

يقول. مما 

اإل اأن احلركة وغريها اإن دعت اإليها حاجة فال باأ�ص بها، فاإنها واحلالة 
اخلالعة  اإلــى  تخرج  األ  يجب  ذاك  واإذ  �سيئا،  نفو�سهم  يف  تلقي  ل  هــذه 
والطي�ص، كما لبد اأن يتحرى بكل ذلك مكانه وزمانه وداعيه، اإل يف خطبة 
اجلمعة فال�سكون فيها مطلوب، وكذا عدم النتقال، واأما اللتفات اإن دعت 
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اإليه �سرورة الإ�سماع فال باأ�ص به .

)9( ترتيب نقط امل�عظة ترتيباً ح�شناً : 

مع مراعاة املنا�سبة بني هذه النقط، والنتقال الطبيعي فيها، من ال�سهل 
يريد  ما  ا�ستح�سار  و�سرعة  املعقول،  اإلــى   املح�سو�ص  ومــن  ال�سعب  اإلــى  
ال�ست�سهاد له، وا�ستح�سار ال�سواهد العقلية والنقلية، ا�ستح�سارًا تامًا بحيث 
ل يقف ول ي�سعف اأمام حقيقة من احلقائق، ليكون اأجمع لأذهان ال�سامعني، 

واأدعى اإلى ن�ساطه واأرجى اإلى  قبول موعظته .

)10( النطق باللغة ال�شحيحة بحالة تتنا�شب مع ا�شتعداد ال�شامعني:

اإذ للتكلم باللغة ال�سحيحة الف�سيحة جاذبية يف النفو�ص، وطالوة متلك 
بها اأزمة القلوب، واأما واعظ  ل يتكلم ب�سحيح اللغة اأو كثري اخلطاأ فيها، 
فان�سراف النا�ص عنه اأكرث من التفافهم حوله، و�سره اأكرث من نفعه، لدللة 
اإلى   عظمى  حاجة  يف  هو  الــذي  العلمية،  قيمته  وت�سغري  جهله  على  ذلك 

تعظيمها، لتطمئن النفو�ص اإلى  الأخذ عنه.

ول باأ�ص من التكلم بغري اللغة والتنزل اإلى  لغة موعوظه، اإن دعت اإليها 
�سرورة تفهيم مع حتري اإرجاعه اإلى  ال�سواب قدر امل�ستطاع.

)11( التحلي بالرزانة وعدم اخلفة واخل�ف :

ليعظ مع الثبات وال�سكينة والوقار وقوة العزم، فيوؤثر الأثر املطلوب، لذا 
اإلى   اأر�سلهما  ال�سالم حني  عليهما  وهــارون  مو�سى  ل�سيدنا  تعالى   اهلل  قال 

فرعون ){ ۋ  ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې } ]طه: 46[( .

وليعلم اأن معه قوة احلق و�سالح العدل فال ي�سطرب يف قول ول فعل اإذ هو 
نا�سر الدين وعامل على تاأييده، فاهلل تعالى  موؤيده ونا�سره: ){ ۇ ۆ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ } ]حممد: 7[ ( .
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املق�سد الرابع:طرق الوعظ والإر�ساد

طرق الوعظ والإر�ساد: هي عبارة عن ال�سبل الر�سيدة، واخلطط احلكيمة 
التي اإذا راعاها الواعظ و�سل مبن يعظ اإلى  الغاية املق�سودة .

اإلقاء  اأو  اأو لني،  اإلى �سدة  وتتنوع بتنوع مقت�سى احلال من وعد ووعيد 
ق�س�ص  روايــة  اأو  مثل  �سرب  اأو  باحل�سنى،  جــدل  اأو  خطابة  اأو  در�ــص 
ذلك مما  اأو غري  ال�سابقني،  بحال  اأو عظة  اإطناب  اأو  اإيجاز  اأو  الأولني، 
طرق  كانت  لــذا  واملــكــان،  والــزمــان  والأ�سخا�ص  الأحـــوال  بتنوع  يتنوع 

الوعظ ل تدخل حتت ح�سر .

يف  الوعاظ  حال  ا�ستق�ساء  من  اأخــذ  مما  لذلك  منهاجًا  نذكر  ــا  اأنَّ غري 
ال�سدر الأول، فقد كانوا ي�سلكون يف وعظهم طريقة القراآن الكرمي وال�سنة 
وي�ستميلها  العواطف  يحرك  مما  ال�سالح  ال�سلف  ثــار  واآ احلكيمة 

نحو ما يو�سلها اإلى  �سعادة الدارين .

اإلى   يعمد  اأن  اإل  والإر�ــســاد  للوعظ  نف�سه  ن�سب  اإذا  الــواعــظ  على   فما 
اأ�ساليب الكتاب وال�سنة واآثار ال�سالفني ال�ساحلني، فريى ما انطوت عليه من 
ال�سبل واخلطط والأ�ساليب البليغة، يف حل عقدة الإ�سرار، ورد النفو�ص اإلى  
اأنه ل يقول ول يروي  الطريق امل�ستقيم، فينتهج على منهاجه مع مراعاة 
اإل ما �سح فح�سب من الكتب املوثوق بها ب�سرط معرفة ال�سحيح والفا�سد .

قال العلماء : ل يجوز لقا�ص اأن ينقل حديث ر�سول اهلل | من غري معرفة 
بال�سحيح وال�سقيم، ول يحل له النقل من كتب التفا�سري لأن فيها ال�سحيح 
وغريه، ومن ل مييز ال�سحيح من الفا�سد ل يقدم على نقل حديث من الكتب 
ولو ال�سحيحني ما مل يقراأ على من يعلم ذلك من اأهل احلديث، فقد نقل 
حُّ مِلُ�ْسِلٍم اأَْن َيُقوَل َقاَل  ُه َل َي�سِ َفَق اْلُعَلَماُء َعَلى اأَنَّ احلافظ اأبو بكر بن خري:) اتَّ
ا، َوَلْو َعَلى اأََقلِّ ُوُجوِه  ِ | َكَذا.. َحتَّى َيُكوَن ِعْنَدُه َذِلَك اْلَقْوُل َمْرِويًّ َر�ُسوُل اهللَّ
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َواَياِت)1( فال يق�ص على النا�ص اإل العامل املتقن الورع . الرِّ

وهذه الطرق مهما تنوعت وت�سعبت ل تخرج عن الرتغيب والرتهيب، وهلل 
در احلافظ املنذري حيث جمعها يف هذين النوعني .

كما ي�سري اإليه قوله تعالى ){ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

. )]10  ،9 ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ }]الإ�سراء: 
بيان  بعده  وما   ]9 ]الإ�سراء:   { ٹ  ٹ     } وجــل:  عز  قوله  فــاإن 

لهداية القراآن بالرتغيب والرتهيب، ومعنى قوله تعالى { ٿ ٿ ٿ 
ٿ } ]الإ�سراء: 9[: اأي امللة اأو ال�سريعة اأو الطريقة التي هي اأقوم الطرق 
بحيث  كونه  لها  بهدايته  واملراد  والتوحيد،  الإ�سالم  ملة  وهي  و)اأ�سداها(، 

يهتدي اإليها من مت�سك به .

الرتغيب

الرتغيب يف ال�سيء: �سد التزهيد فيه ومعناه حمل الغري على اإرادته .
والرتغيب يكون بذكر وعد اهلل الطائعني بعظيم اخلري وح�سن املثوبة .

والوعد ي�ستعمل يف ال�سر واخلري يقال : وعد يعد بالك�سر وعدًا َقاَل اْلفراء: 
 : رْيِ ر َقاُلوا يِف اخْلَ ُيَقال: َوَعْدُته خريا ووَعْدُته �سرا، َفاإَِذا اأ�ْسَقُطوا اخلرَي وال�سَّ
رِّ الإيعاُد والوعيُد)2(، والوعد باخلري ي�سمل نعم الدنيا  الَوْعد واْلِعَدة، َويِف ال�سَّ
والآخرة، وبه ي�ساق الطائع اإلى  اجلد يف الطاعات، لنيل ال�سعادة الدنيوية 

والأخروية وهو �سربان: 

اْلَهْمَزِة -  ِبَفْتِح   - اْلأََمِويَّ  ُعَمَر  ْبِن  َخرْيِ  ْبَن  َد  مَّ حُمَ َبْكٍر  اأََبا  اِفَظ  احْلَ الراوي )1/ 164(  تدريب   )  1
ِه التقييد والإي�ساح �سرح مقدمة ابن ال�سالح  َهْيِليِّ َقاَله يِف َبْرَناجَمِ اأَِبي اْلَقا�ِسِم ال�سُّ ، َخاَل  اْلإِ�ْسِبيِليَّ

)�ص: 237(.
 )551  /2( العربية  و�سحاح  اللغة  تاج  وال�سحاح   )328  /2( الأعظم  واملحيط  املحكم  2(انظر 

والنهاية )5/ 206(.
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الرتغيب يف جن�ص الطاعات مبا جاء يف الكتاب وال�سنة مثل- 1 قوله تعالى:

)1( {ڤ ڤ ڦ   ڦ ڦ  ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ  
ڇ   ڇ  ڇ     چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ} ]النور: 55[.
بعد  والن�سر  الأر�ــص،  بال�ستخالف يف  الطائعني  املوؤمنني  اهلل  وعد  فقد 

ال�ست�سعاف واملذلة، وبتبديل اخلوف اأمنًا .

وقد اأجنز اهلل لهم ذلك الوعد كما قال تعالى ){ې ې ې ې ى 
ٱ  ۇئ   وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى     
]الق�س�ص: 5/ 6[(، ){ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ}   { ٻ ٻ ٻ 

. )]111 ]التوبة: 

گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  َمن   }  )2(
گگ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ } ]النحل: 97[.

يف  الطيبة  واحلياة  ــاآل،  وامل احلــال  بح�سن  �ساحلا  عمل  من  تعالى   وعد 
الآخرة، وقد كان ذلك، فقد قال جل  الأعمال يف  باأح�سن  الدنيا، واجلزاء 
 ]148 عــمــران:  ]اآل  ی}  ی  ی  ی   ىئ  ىئ   {ىئ  �ساأنه 
فاملوفق يعي�ص عي�سًا هنيئًا واإن كان مع�سرًا، فمعه من القناعة وتوقع الأجر 
العظيم ما ي�سرف نف�سه عن زخرف احلياة الدنيا الفاين القليل، اأما الفاجر 
فال يعي�ص عي�سة طيبة واإن مو�سرًا، فخوفه الفوات وحر�سه يجعالنه يف نكد 

،وجلزاء الآخرة اأعظم وعذابها اأ�سد واأنكى .

)3({چ چ ڇ ڇ  ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
ڎ ڈ  ڈژ      ژ ڑ ڑ ک }]الأنفال: 29[.

بني  به  يفرقون  وظفرًا  ن�سرًا  اأو  هداية  للمتقني مبنحهم  وعد  فهذا 
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واإذلل  املوؤمنني  اإعــزاز  على  ليعملوا  واملبطل  املحق  اأو  والباطل  احلق 
الكافرين، اإذ العزة دثار املوؤمنني و�سعارهم قال تعالى ){ گ گ   

ڳ ڳ }]املنافقون:8[( .
ووعدهم اأي�سا بتكفري ال�سيئات والعفو عن الزلت .

ڤ}  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ٿ  ٿ  {ٿ   )4(
 .]17  ،16 ]اجلن: 

)5( وعد اهلل تعالى امل�ستقيمني على طريقة الإ�سالم ب�سعة الرزق واإغداق 
اخلري يف الدنيا، وخ�س�ص املاء الغزير بالذكر لأن املاء اأ�سل كل �سيء وبه 

حياته ){ں  ں ڻ ڻ      ڻ ڻ} ]الأنبياء: 30[( .

{ ائ ەئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ } ]طه: 123[ 

ا�ٍص  وعد اهلل تعالى  من اتبع الهدى بخريي الدنيا والآخرة ، َقاَل اْبُن َعبَّ
لَّ يِف  ا ِفيِه اأَلَّ َي�سِ ُ َتَعاَلى مِلَْن َقَراأَ اْلُقْراآَن َوَعِمَل مِبَ ِمَن اهللَّ ر�سي اهلل عنهما: �سَ
ْنَيا، َوَل َي�ْسَقى يِف اْلآِخَرِة)1(. يعنى اأن ال�سقاء يف الآخرة عقاب من �سل  الدُّ
يف الدنيا عن طريق الدين، فمن اتبع كتاب اهلل وامتثل اأوامره، وانتهى عن 

نواهيه جنا من ال�سالل وعقابه.

)6( {ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ}]العنكبوت: 69[ 

وعد اهلل تعالى  املجاهدين يف �سبيله لإعالء كلمته اأن يزيدهم هداية اإلى  
�سبل اخلري وتوفيقًا ل�سلوكها قال تعالى :{ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

ېئ }]حممد:17[ .
)7({ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ}]احلج:40[. 

1 ( تف�سري القرطبي )11/ 258(.
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وعد اهلل تعالى  من ين�سر دينه بالن�سر والظفر، وبني اأنه تعالى  قوي على 
هذا الن�سر، عزيز ل ي�سام ول مينع مما يريد .

والأحاديث يف الوعد كثرية منها : 

 1 -| ُكْنُت خلف ر�سول اهلل  َقــاَل:  عن ابن عبا�ص ر�سي اهلل عنهم 
َيْنَفُعَك  م�سلم-  رواية  ويف   - َكِلَماٍت  اأَُعلُِّمَك  اإين  ُغاَلُم  َيا   « َفَقاَل:  يومًا 
ْلَت  �َساأَ اإَِذا  اَهَك،  جُتَ ــْدُه  جَتِ اهلَل  اْحَفْظ  َيْحَفْظَك  اهلَل  اْحَفْظ   . ِبِهنَّ  ُ اهللَّ
َة َلِو اْجَتَمُعوا َعَلى  ، َواْعَلْم اأَنَّ الأُمَّ ِ َف�َسِل اهلَل، َواإَِذا ا�ْسَتَعْنَت َفا�ْسَتِعْن ِباهللَّ
اأَْن َيْنَفُعوَك مَلْ َيْنَفُعوَك اإِلَّ ِب�َسْيٍء َقْد َكَتَبُه اهلُل َلَك، َوَلِو اْجَتَمُعوا َعَلى اأَْن 
ِت  وَك اإِلَّ ِب�َسْيٍء َقْد َكَتَبُه اهلُل عليَك، ُرِفَعِت الأَْقاَلُم َوَجفَّ رُّ وَك مَلْ َي�سُ رُّ َي�سُ

ُحُف«.)1(. رواه الرتمذي وقال ح�سن �سحيح . ال�سُّ
-فوقف  ونواهيه  اهلل  اأوامــر  حفظ  من  بــاأن  وعد  احلديث  هذا  ففي 
عندها بالمتثال والجتناب، باأل يراه حيث نهاه ول يفقده حيث اأمره-، 
حفظًا  اأمامه  ووجــده  واأخــرى،  دنيا  وماله  واأهله  نف�سه  يف  اهلل  حفظه 
وتاأييدًا واإعانة، واأن اخلري وال�سر بيد اهلل تعالى  قدره قدميًا فال تبديل 

ول تغيري .
َ َيْحَفْظَك،  َفِظ اهللَّ روى الإمام اأحمد وعبد بن حميد يف م�سنده : »اْح- 2
ِة،  دَّ َخاِء َيْعِرْفَك يِف ال�سِّ ِ يِف الرَّ ْف اإَِلى اهللَّ ْدُه اأََماَمَك،َ َتَعرَّ َ جَتِ َواْحَفِظ اهللَّ
ِلُيْخِطَئَك،  َيُكْن  مَلْ  اَبَك  اأَ�سَ وَما  يَبَك  ِلُي�سِ َيُكْن  مَلْ  َك  اأَْخَطاأَ َما  اأَنَّ  َواْعَلْم 
اْلُع�ْسِر  َمــَع  َواأَنَّ  اْلــَكــْرِب  َمــَع  اْلــَفــَرَج  نَّ  َواأَ رْبِ  ال�سَّ َمــَع  َر  النَّ�سْ اأَنَّ  واعلم 

ُي�ْسًرا«)2(.

واحلاكم  �سحيح.  ح�سن  ح2516(وقال:   667/4( والرتمذي  )293/1ح2669(،  اأحمد  اأخرجه   )1
)623/3 ح6302( وقال: عال من حديث عبد امللك بن عمري عن ابن عبا�ص . وال�سياء )25/10 

ح 15( . و اأبو يعلى )430/4ح2556( .
وال�سياء )23/10،   ،  )2804 واأحمد )307/1ح   .)11243 الطرباين )123/11،ح  اأخرجه   )2

214(ح)636(. ال�سامرائي )�ص:  املنتخب من م�سند عبد بن حميد ت �سبحي   .  )31 رقم 
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فهذا اأي�سًا وعد ملن حفظ اأوامر اهلل ونواهيه باحلفظ دنيا واأخرى، وملن 
اإلى  اهلل بالطاعات يف �سعة الرزق و�سحة البدن، باأن يجعل له من  تعرف 
كل هم فرجًا ومن كل �سيق خمرجًا، والآيات والأحاديث يف ذلك كثرية جدًا 
عمران:  ]اآل   { پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   }( تعالى:   قوله  مثل 
 { ىب  مب  خب          حب      جب  يئ  ىئ     مئ    }(  )]133

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ){ٹ   ،)]5 ]الإن�سان: 
9[(، ){ گ گ گ ڳ  ڳ ڳ  ڦ ڦ}]يون�ص: 

. )]30 ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں }]الكهف: 
)2( ال�شرب الثاين الرتغيب يف اأن�اع الطاعات : 

 ، تعالى  اهلل  كلمة  لإعالء  واجلهاد  واحلج  وال�سوم  وال�سدقة  كال�سالة 
وبر الوالدين واإ�سالح ذات البني والوفاء وال�سدق وغري ذلك، ويكون بذكر 
وافيًا  �سرحًا  �سرح ذلك  مع  ال�سحيحة،  والآثــار  وال�سنة  الكتاب  ما جاء يف 
ح�سبما تدعو اإليه احلاجة ويقت�سيه املقام، ونعم العدة يف ذلك كتاب ريا�ص 
املنذري،  للحافظ  والرتهيب  الرتغيب  وكتاب  النووي،  لالإمام  ال�ساحلني 
وكتاب الإحياء لالإمام الغزايل ، مع الرجوع يف تف�سري الآيات والأحاديث اإلى  

مظانها، فذلك اأعون على الإجادة والإفادة .

***
-الرتهيب:

يذكر يف الرتهيب الأمور النافعة يف التحذير من املعا�سي، املفيدة يف حل 
عقدة الإ�سرار، وحمل النا�ص على ترك الذنوب وهي اأ�سرب خم�سة : 

ال�سرب الأول: اأن يذكر الواعظ ما يف القراآن الكرمي من الآيات املخوفة 
للمذنبني، وما ورد من الأحاديث والآثار يف ذلك، ويكون بذكر وعيد املخالفني 
دنيا واأخري، فاهلل تعالى  حذر عباده من معا�سيه مبا اأقام لهم من نوامي�ص 
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ربوبيته، واأظهر لهم من �سطوة قهره وجربوته قال تعالى  : 

 { ھ - 1 ھ  ھ  ھ  ہ   ہ   }
 ]55 ]الزخرف: 

باإفراطهم يف املعا�سي  ا�ستد غ�سبنا عليهم  اأي ملا  الغ�سب،  اأ�سد  الأ�سف 
 { ڭ  ۓ  ۓ  ے    }( بـــالإغـــراق  عــذابــهــم  عجلنا 
56[( . اأي جعلناهم قدوة لالآخرين يف ا�ستحقاق ما حل بهم،  ]الزخرف: 

وجعلناهم مثاًل يتحدثون به .

 { ڌ - 2 ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ   }
]الأعراف:166[.

اأخرب اهلل عز وجل باأنهم حني تكربوا عن ترك ما نهوا عنه، غ�سب عليهم 
فعلتهم  فعلوا  اإن  باأنهم  لغريهم  وعيد  وهذا  مبعدين،  اأذلء  قردة  وجعلهم 

م�سخوا م�سختهم .

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ  3 - }
ڀ ڀ }]فاطر: 45[.

اأفاد عز وجل اأنه لو اآخذهم ب�سيئاتهم، كما فعل بالأمم  قبلهم، ما ترك 
على ظهر الأر�ص دابة من اإن�سي وغريه، ب�سوؤم مع�سيته وذلك وعيد �سديد.

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ  ڦ   4 - }
چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ         ڍ }]الن�ساء:115[. 
اأوعد اهلل جل جالله من يخالف الر�سول | فيما جاء به من احلق بعد 
والعمل  ذلك  اعتقاد  من  املوؤمنني،  طريق  غري  طريقًا  و�سلك  �سدقه،  تبني 
مبقت�ساه، يجعله واليًا ما تولَّى من ال�سالل، ويخلي بينه وبني ما اختار يف 
الدنيا ويدخله جهنم يف دار العقبى،  والآيات يف ذلك اأكرث من اأن حت�سى .
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والأحاديث اأي�سًا كثرية منها : 

َن  ِ امْلُوؤْم- 1 َواإِنَّ  َيَغاُر،  اإِنَّ اهلَل  | قال : »  اأن ر�سول اهلل  يف ال�سحيحني 
َم اهلل «)1(. ِ اأَْن َياأِْتي امْلُوؤِْمُن َما َحرَّ ُة اهللَّ َيَغاُر، َوَغرْيَ

َم اْلَفَواِح�َص،  َّ ْغرَيُ ِمَن اهلِل َفِلذَا َحر- 2 وفيهما اأي�سًا |، َقاَل: » َل اأََحَد اأَ
َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن، َوَل اأحد اأَحبُّ اإليِه امْلَْدُح ِمَن اهلِل عز وجل« )2(.    

َب  يف احلديث ال�سحيح اأن ر�سول اهلل | َقاَل: » اإِنَّ املُوؤِْمَن اإَِذا اأَْذَن- 3
ِقَل َقْلُبُه، َواإِْن مل يتب َزاَدْت  َكاَنْت ُنْكَتٌة �َسْوَداُء يِف َقْلِبِه َفاإِْن َتاَب َوا�ْسَتْغَفَر �سُ

ڃچ  ُ عز وجل يف كتابه ){  َذَكَر اهللَّ الَِّذي  ْيُن  الرَّ فَذلَك  َقْلَبُه  َيْعُلَو  َحتَّى 
]املطففني: 14[«.)3( ومعنى تعلو قلبه   { چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ        ڍ 

تغ�سيه وتغطيه .
ِق  قال ملعاذر�سي اهلل عنه حني بعثه اليمن » اتَّ يف ال�سحيحني اأنه | - 4

َها َلْي�َص َبْيَنَها َوَبنَي اهلِل ِحَجاٌب«)4(. دعوَة امَلْظلوِم، فاإنَّ

التوبة، باب غرية اهلل  النكاح، باب الغرية، وم�سلم رقم )2761( يف  البخاري 9 / 281 يف  1(رواه 
تعالى وحترمي الفواح�ص، والرتمذي رقم )1168( يف الر�ساع، باب ما جاء يف الغرية.وقال: ح�سن 

غريب. واأحمد )539/2ح 10963( وغريهم
2(رواه البخاري)280/9( يف النكاح، باب الغرية، ويف تف�سري �سورة الأنعام، باب قوله: {ەئ ەئ 
وئ   وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ}،ويف تف�سري �سورة الأعراف،باب قوله:{ ڇ   ڍ ڍ ڌ }، 

ويف التوحيد، باب قول اهلل تعالى: {ۆئ ۈئ ۈئ}، وم�سلم ح)2760( يف التوبة، باب غرية 
اهلل تعالى وحترمي الفواح�ص، والرتمذي ح )3520( يف الدعوات، باب رقم )97( .

3 ( قال الأرناوؤوط يف حتقيقه م�سند اأحمد ط الر�سالة )13/ 334( اإ�سناده قوي، حممد بن عجالن 
الطربي)112/1(و)98/30(  ال�سحيح.واأخرجه  رجال  ثقات  رجاله  وباقي  احلديث،  قوي  �سدوق 
التف�سري  و  والليلة« )418(،  وم  اإلى  والن�سائي يف«عمل   ، والرتمذي )3334(  ماجه )4244(،  وابن 
ويف  يف«ال�سنن«188/10،  517/2،والبيهقي  واحلاكم   ،98/30 والطربي   ،)11658( »الكربى«  من 

»ال�سعب« )7203( من طرق عن ابن عجالن، به.
4 ( رواه البخاري 5 / 73 يف املظامل، باب التقاء واحلذر من دعوة املظلوم، ويف الزكاة، باب وجوب 
اأموال النا�ص يف ال�سدقة، وباب توؤخذ ال�سدقة من الأغنياء وترد يف  الزكاة، وباب ل توؤخذ كرائم 
باب  التوحيد،  ويف  الوداع،  قبل حجة  اليمن  اإلى  ومعاذ  مو�سى  اأبي  بعث  باب  املغازي،  ويف  الفقراء، 
ما جاء يف دعاء النبي | اأمته اإلى توحيد اهلل تبارك وتعالى، وم�سلم رقم )19( يف الإميان، باب 
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اأََتـــْدُروَن   «  : قال- 5   | ر�سول اهلل  اأن  اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه  عن 
اإِنَّ  َلُه َوَل َمَتاَع َفَقاَل : »  َمْن امْلُْفِل�ُص ؟ »َقاُلوا : امْلُْفِل�ُص ِفيَنا َمْن َل ِدْرَهَم 
وَقْد  َوَياأِْتي   ، َوَزَكاٍة  َياٍم  َو�سِ اَلٍة  ِب�سَ اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َياأِْتي  ِتي  اأُمَّ ِمْن  امْلُْفِل�َص 
َهَذا،  َرَب  َو�سَ  ، َهَذا  َدَم  َو�َسَفَك  َهَذا،  َماَل  َكَل  َواأَ َهَذا  َوَقَذَف  َهَذا،  �َسَتَم 
ْن  َفُيْعَطى َهَذا ِمْن َح�َسَناِتِه، َوَهَذا ِمْن َح�َسَناِتِه، َفاإِْن َفِنَيْت َح�َسَناُتُه َقْبَل اأَ
َطاَيا اأُِخَذ ِمْن َخَطاَياُهْم َفُطِرَحْت عليِه، ُثمَّ ُطِرَح  ى َما عليِه ِمْن اخْلَ ُيْق�سَ

اِر«)1(. رواه م�سلم . يِف النَّ
 ِ َقاَل يف- 6 بَّ عز وجل  الــرَّ اإنَّ   « َقــاَل:  َوْهــٍب  َعْن  ُم�ْسَنِدِه  يِف  اأَْحَمُد  َوَرَوى 
َواإَِذا  َعْنُه  يُت  َر�سِ اْلَعْبُد  َطاَعِني  اأَ اإَذا  اإينِّ  اإ�ْسَراِئيَل:  ِلَبِني  َيُقوُل  َما  َبْع�ِص 
اين اْلَعْبُد  َذا َع�سَ َكِتي ِنَهاَيٌة، َواإِ يُت َعْنُه َباَرْكُت ِفيِه َويِف اآَثاِرِه َوَلْي�َص ِلرَبَ َر�سِ
َوَلِدِه«)2(.  ِمْن  اِبَع  َتْبُلُغ ال�سَّ َوَلْعَنِتي  َلَعْنُتُه  ْبُت عليِه  َذا  َغ�سِ َواإِ ْبُت عليِه  َغ�سِ

ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ   }( تعالى   قوله  هذا  ويوؤيد 
چ  چ چ } ]الن�ساء: 9[.

اإذ ي�سب على  الولد،  الوالد يلحق  �سوؤم معا�سي  اأن  فاإن فيه دلياًل على 
ما وجد اأباه عليه و ت�سيبه عدوى اأخالق اأبيه، اإل قلياًل لإظهار حكمة اهلل 
يف خلقه و�سره يف �سئون عباده، ولإبطال القول بتاأثري الطبيعة يف املخلوقات، 
اإليهم:        النا�ص  اأقرب  هداية  عن  منهم  الكملة  حتى  اخللق  عجز  ولإظهار 

.]56 {ک ک ک گ گ }]الق�س�ص: 

الدعاء اإلى ال�سهادتني و�سرائع الإ�سالم، والرتمذي رقم )2015( يف الرب وال�سلة، باب رقم )68(، 
واأبو داود رقم )1584( يف الزكاة، باب يف زكاة ال�سائمة، والن�سائي 5 / 55 يف الزكاة، باب اإخراج 

الزكاة من بلد اإلى بلد.
1 ( اأخرجه اأحمد )334/2، رقم 8395( ، وم�سلم )1997/4ح 2581(، والرتمذي )613/4، رقم 
ا: الطرباين يف الأو�سط )156/3ح 2778( ، والديلمي  2418( ، وقال: ح�سن �سحيح. واأخرجه اأي�سً

)60/2، رقم 2338( .
2 ( الزواجر عن اقرتاف الكبائر )1/ 21(
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وُت ،  ُ َل مَيُ يَّان- 7 ْنَب َل ُيْن�َسى َوالدَّ يف احلديث عنه |:»اْلربُّ َل َيْبَلى َوالذَّ
اعمل ما �ِسْئَت َكَما َتِديُن ُتَداُن« )1(.

اأي كما تفعل يفعل معك و الق�سا�ص اإن مل يكن منك فمن ذريتك.

والآثار يف ذلك كثرية منها :

ِديَنَها...؟  َراِئيَل  اإِ�ْس-  1 َبُنو  َتَرَكْت  ِله: هلَ  ُحَذْيَفَة ر�سي اهلل عنه: ِقيَل  عن 
خنازير،  و  قــردة  كم�سخهم  الأليم،  العذاب  باأنواع  عذبوا  حتى  )اأي 
ُهْم  َكاُنوا اإَِذا اأُِمُروا ِب�َسْيٍء َتَرُكوُه،  واأمرهم بقتل اأنف�سهم(  َقاَل: »َل، َوَلِكنَّ
ُجُل  َواإَِذا ُنُهوا َعْن �َسْيٍء َرِكُبوُه، َحتَّى اْن�َسَلُخوا ِمْن ِديِنِهْم َكَما َيْن�َسِلُخ الرَّ

ِه«)2(. ِمْن َقِمي�سِ
َمْن  اإَِلى  ْر  ُ اْنظ-  2 َوَلِكِن  ِطيَئِة،  اخْلَ َغِر  اإَِلى �سِ َتْنُظْر  »َل  �َسْعٍد:  ْبُن  ِباَلُل  َقاَل 

ْيَت«)3(. َع�سَ
ِة اأَْي�َسُر ِمْن  ِطيَئ-  3 قال احل�سن الب�سري رحمه اهلل : »َيا اْبَن اآَدَم َتْرُك اخْلَ

ْوَبِة«)4( َطَلِب التَّ
ا.  1( اأخرجه ابن عدى )158/6، ترجمة 1649 حممد بن عبد امللك الأن�ساري(، وقال:�سعيف جدًّ
والديلمي )33/2ح 2203( اأخرجه عبد الرزاق يف اجلامع عن معمر)178/11ح 20262(،والبيهقي 
يف الزهد)277/2ح 710(. عن اأبى قالبة. وقال يف الأ�سماء وال�سفات)197/1( َهَذا ُمْر�َسٌل انتهى، 

وموقوفا من حديث اأبى الدرداء:اأخرجه اأحمد يف الزهد)�ص 142(.
2 ( الإبانة الكربى لبن بطة )1/ 173( �سعب الإميان)5|442(

3(اأخرجه ابن املبارك يف»الزهد«)71(،واأبونعيم يف »احللية« )5/ 223( ، املخل�سيات )3/ 331(
والبيهقي يف »ال�سعب« )282( )6759( من طريق الأوزاعي به.

ْوَبِة. ويف  التَّ َطَلِب  ِمْن  اأَْي�َسُر  ِطيَئِة  اخْلَ َتْرُك  َقاَل:   ، َبِحيِّ اْلأَ�سْ �ُسَفيٍّ  َعْن  الأولياء )5/ 167(  4 ( حلية 
َفَقاَل:  َخِرَبٍة  َعَلى  َوَقَف  ُه  اأَنَّ  ، ْوَليِنِّ اخْلَ ُم�ْسِلٍم  ِبي  اأَ َعْن  )�ص:201(   الدنيا  اأبي  لبن  الأمل  ق�سر 
ِطيَئُة، اْبَن اآَدَم  ْهَوُة َوَبِقَيِت اخْلَ ْعَماُلُهْم، َواْنَقَطَعِت ال�سَّ »َيا َخِرَبُة ، َيا َخِرَبُة اأَْيَن اأَْهُلِك؟ َذَهُبوا  َوَبِقَيْت اأَ
ْوَبِة« الفتاوى احلديثية للحويني )1/ 253( رواه اأبو نعيم الأ�سبهاين  ِطيَئِة اأَْي�َسُر ِمْن َطَلِب التَّ َتْرُك اخْلَ
من طريق ابن وهٍب قال: اأخربين اإبراهيم بن ن�سيط ، عن عمار بن �سعد عن �سفي بن ماتع الأ�سبحي 
 . املرادي - امل�سري  ْلهي  ال�سَّ ، وعمار بن �سعد هو  ثقٌة  ن�سيط  واإبراهيم بن  به  باأ�ص  اإ�سناٌد ل  وهذا 
ذكره ابن يون�ص يف ) تاريخ م�سر( وقال:) كان فا�ساًل (، وذكره ابُن حبان يف ) الثقات( )284/7( 

فال�سواب اأن هذا القول من كالم �سفي بن ماتع . واهللَّ اأعلُم .
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اُء،  ُنْكَتٌة �َسْوَد-  4 َقْلِبِه  ُنِكَت يِف  اْلَعْبُد  اأَْذَنَب  اإَذا  َقاَل ُحَذْيَفُةر�سي اهلل عنه، 
رَي َقْلُبُه ُكلُُّه اأَ�ْسَوَد)1(. َفاإَِذا اأَْذَنَب ُنِكَت يِف َقْلِبِه ُنْكَتٌة �َسْوَداُء َحتَّى َي�سِ

على  العبد  حلمل  املعا�سي  وفعل  املخالفة،  على  �سديد  وعيد  كله  فهذا 
الإقالع عنها .

الب�سري ر�سي اهلل عنه: اإن بني العبد و بني اهلل حدًا من  قال احل�سن -  5
بعدها  يوفق  فلم  قلبه  على  اهلل  طبع  العبد  بلغه  اإذا  معلومًا،  املعا�سي 

خلري)2(.
َعْنُكْم،  اهلِل  ِْم  ِحل-  6 ِبُطوِل  وا  َتْغرَتُّ ي ل  امْلََعا�سِ اأَْهَل  : »َيا  ال�سلف  قال بع�ص 

َواْحَذُروا اأَ�َسَفُه«)3(.
 اأي احذروا �سدة عذابه من الإفراط يف املعا�سي .و كفى مبا �سلف وعيدًا 

للعا�سني املخالفني حلدود اهلل تعالى  .

من  عليهم  جــرى  ما  و  ال�ساحلني  و  الأنبياء  حكايات  الثاين:  ال�سرب 
امل�سائب و الباليا ب�سبب هفواتهم و ذنوبهم، اإذ اأن له من الهزة يف القلوب 

ما ل يخفى .

روى �ساحب القوت رحمه اهلل :»اأن اهلل تعالى اأوحى اإلى يعقوب عز وجل 
اأتدري مل فرقت بينك وبني ولدك يو�سف..؟ قال : ل . قال : لقولك لإخوته 
 )]13 ]يو�سف:   { ېئ  ېئ  ېئ   ۈئ  ۈئ     ۆئ  ۆئ    }(
اأخوته،  غفلة  اإلى  نظرت  ومل  لــه..؟،  ترجني  ومل  الذئب  عليه  خفت  مل 
ومل تنظر اإلى حفظي له...؟، وتدري مل رددته عليك..؟ قال ل،  قال: لأنك 

1 ( الزواجر عن اقرتاف الكبائر )1/ 21(.
2 ( قوت القلوب التوحيد )1/ 313( اإحياء علوم الدين )4/ 52(.

وا ِبُطوِل ِحْلِم اهلِل  ي َل َتْغرَتُّ : » َيا اأَْهَل امْلََعا�سِ 3 ( �سعب الإميان )9/ 386( )6835 ( َقاَل ُعَمُر ْبُن َذرٍّ
]الزخرف: 55[«   { ہ ہ  ھ ھ  َقاَل: {  ِذْكُرُه  َتَعاَلى  ُه  َفاإِنَّ اأَ�َسَفُه،  َواْحَذُروا  َعْنُكْم، 
وانظر العقوبات لبن اأبي الدنيا )�ص: 67(واملنتقى من حديث اأبي بكر الأنباري )�ص: 101()100( 

الورع - ابن حنبل )�ص: 12(.
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مبا  و   .]83 ]يو�سف:  ۇ}  ڭ   ڭ   ڭ  ڭ  {ۓ  وقلت:  رجوتني 
ڀڀ  ڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  قلت 

 .)1(
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ } ]يو�سف: 87[

يل  ِجرْبِ اأتــى   عنه:  اهلل  ر�سي  اأن�ص  حديث  من  ال�سعب  يف  البيهقي  وروى 
َوَيُقوُل  اَلَم،  ال�سَّ ُيْقِرُئَك  اهلَل  اإِنَّ  َفَقاَل:  ال�سالم،  عليه  َيْعُقوَب  ال�سالم  عليه 
ِبِه  ُيو�ُسَف  اإِْخَوُة  َنَع  َو�سَ َظْهَرَك،  �ْسُت  َوَقوَّ َرَك،  َب�سَ اأَْذَهْبُت  مِلَ  اأَتْدِري  َلَك: 
اِئٌم َفَلْم ُتْطِعُموُه  ُكْم َذَبْحُتْم �َساًة َفاأََتاُكْم ِم�ْسِكنٌي َيِتيٌم َوُهَو �سَ َنُعوا..؟ اإِنَّ َما �سَ
ُمَناِدًيا  اأََمــَر  اْلَغَداَء  اأََراَد  اإَِذا  َذِلَك  َبْعَد  َيْعُقوُب  َفَكاَن  َقاَل:  �َسْيًئا،  ِمْنَها 
اِئًما  اأََل َمْن اأََراَد اْلَغَداَء ِمَن امْلَ�َساِكنِي َفْلَيَتَغدَّ َمَع َيْعُقوَب، َواإَِذا َكاَن �سَ ُيَناِدي 
َيْعُقوَب عز  َمَع  َفْلُيْفِطْر  امْلَ�َساِكنِي  ِمَن  اِئًما  َكاَن �سَ َمْن  اأََل  ُيَناِدي  ُمَناِدًيا  اأََمَر 

وجل«)2(

وكذلك ملا قال يو�سف عليه ال�سالم ل�ساحب ال�سجن { ۆ ۆ 
ۈ   ٴۇ ۋ  ]يو�سف: 42[. قال اهلل تعالى . {   { ۈ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې } ]يو�سف: 42[(.

ُطوَفنَّ  ويف ال�سحيحني عن النبي | اأنه قال : » َقاَل �ُسَلْيَماُن عز وجل: َلأَ
 ، ِ اهللَّ �َسِبيِل  يِف  ُيَجاِهُد  ِبَفاِر�ٍص  تاأتي  َواِحــَدٍة  ُكلُّ  ًة،  ــَراأَ اْم �َسْبِعنَي  َعَلى  اللَّْيَلَة 

1 ( قوت القلوب )1/ 321( وقال : وقد روينا يف خرب غريب، وانظر اإحياء علوم الدين )4/ 53(.
اِكُم: َهَكَذا يِف �َسَماِعي  2 ( �سعب الإميان )5/ 86( اأخرجه احلاكم )378/2، رقم 3328( ، َقاَل احْلَ
 ِ ُه َحْف�ُص ْبُن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اهللَّ اِوي َفاإِنَّ َبرْيَ َوْهًما ِمَن الرَّ َبرْيِ َواأَُظنُّ الزُّ ِبَخطِّ َيِد َحْف�صِ ْبِن ُعَمَر ْبِن الزُّ
ِحيٌح، َوَقْد اأَْخَرَج اْلإَِماُم  ِديُث �سَ ْن َكاَن َكَذِلَك َفاحْلَ اِريُّ اْبُن اأَِخي اأََن�ِص ْبِن َماِلٍك َفاإِ ْن�سَ ْبِن اأَِبي َطْلَحَة اْلأَ
ومنبع  الزوائد  ُمْر�َساًل » جممع  ْف�ِسرِي  التَّ يِف  ِديَث  احْلَ َهَذا  ْنَظِليُّ  احْلَ اإِْبَراِهيَم  ْبُن  اإِ�ْسَحاُق  َيْعُقوَب  اأَُبو 
ِريِّ  ِد ْبِن اأَْحَمَد اْلَباِهِليِّ اْلَب�سْ مَّ ِغرِي َواْلأَْو�َسِط َعْن �َسْيِخِه حُمَ ايِنُّ يِف ال�سَّ رَبَ الفوائد )40/7( َرَواُه الطَّ
ا.، وذكره ابن كثري يف تف�سريه )489/2( نقاًل عن ابن اأبي حامت وقال: هذا حديث  ِعيٌف ِجدًّ َوُهَو �سَ
اأبي  اأ�سل له يف املرفوع. واأخرجه ابن  اأهل الكتاب ، ول  اأنه متلقى عن  غريب فيه نكارة.،، والأ�سبه 
، �سبه  : هو حديث �سعيف جدا  ابن مالك. اخلال�سة  اأن�ص  ، عن  ال�سدة« 46  بعد  »الفرج  الدنيا يف 

مو�سوع ، والأ�سبه اأنه من الإ�سرائيليات ، ول ي�سح رفعه اإلى النبي |.
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اإِلَّ  ِمْل  حَتْ َفَلْم  عليهن،  فطاف  له(،  عر�ص  )لن�سيان   ُ اهللَّ �َساَء  اإِنَّ  َيُقْل  َومَلْ 
به على كر�سيه فو�سع يف حجره«:  ِب�ِسقِّ رجل، فجئ  َجــاَءْت  ــَدٌة  َواِح اْمــَراأٍَة 
ِ ُفْر�َساًنا  اِهُدوا كلهم يِف �َسِبيِل اهللَّ ُ جَلَ »فَوالَِّذي َنْف�ِسي ِبَيِدِه َلْو َقاَل اإِن �َساَء اهللَّ

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ){ڻ  تعالى  قوله  فذلك  ــوَن«.)1(،  ــُع ــَم اأَْج
ال�سالم  عليه  �سليمان  فتنة  يف  قيل  ما  اأظهر  وهــذا  ]�ص:34[(   { ہ 
�سكونهم،  اخلوا�ص من خفي  على  يغيب  قد  فهذا مما  التحقيق.  اأهل  عند 
وملح نظرهم اإلى  ما �سوى اهلل تعالى،  كاتكال املوؤمن على قوته اأو اإعجابه 

بنف�سه... واأمثال هذه احلكايات ل ح�سر له . 
العظة  منها  الغر�ص  بل  الأ�ــســمــار،  مــورد  احلكيم  الــقــراآن  بها  يــرد  ومل 
والعتبار، ليعلم العبد اأن الأنبياء عليهم ال�سالة و ال�سالم مع جاللة قدرهم 
ورفع منزلتهم عنده عز وجل مل يتجاوز عنهم يف الهفوات ال�سغرية، فكيف 

يتجاوز عن غريهم يف كبائر الذنوب، ليعترب بذلك العبد ويكون على وجل.
نعم . كانت �سعادتهم عليهم ال�سالة و ال�سالم يف اأن عوجلوا باملوؤاخذة، 
ومل يوؤخروا لالآخرة، اأما الأ�سقياء فيمهلون اإلى  الآخرة ليزدادوا اإثمًا،  ولأن 
عذاب الآخرة اأ�سد و اأكرب، فهذا اأي�سًا مما ينبغي للمر�سد اأن يقرع  به اأ�سماع 

العا�سني، لنفعه يف حتريك دواعي التوبة اإذا �ساء اهلل تعالى  .
 ال�سرب الثالث: اأن يقرر عند ال�سامعني اأن تعجيل العقوبة يف الدنيا متوقع 
على الذنوب، فاإن ما يلحق بالعبد من الباليا حا�سل ب�سبب ما �سدر منه، 

فرب مت�ساهل يف عقاب الآخرة خائف من عقوبة الدنيا جلهله .
فيقرر عنده اأن الذنوب جميعًا يعجل �سوؤمها يف الدنيا، ويكون ذلك بذكر 

الآيات والأحاديث و الآثار املت�سمنة لذلك . 

1( رواه البخاري 6 / 330 يف الأنبياء، باب قول اهلل تعالى: { چ چ ڇڇ ڇ ڇڍ ڍ    
ڌ }، ويف الميان، باب كيف كانت ميني النبي |، وم�سلم )1654( يف الأميان، باب ال�ستثناء، 
ا�ستثناء،  له  �ساء اهلل هل  اإن  له رجل:  فقال  له  اإذا حلف  باب  الأميان،  25 يف   / 7 والن�سائي 

ال�ستثناء. وباب 
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والآيات كثرية يف ذلك منها :

)1({ ی ی       جئ حئ   مئ ىئ يئ              جب حب  خب      مب 
ىب  يب جت حت } ]الروم: 41[.

والتجارية  الزراعية  الآفات  و�سائر  وبحرًا كاجلدب  برًا  الف�ساد  اأي ظهر 
ب�سوؤم  به  لالإ�سابة  هــدف  الإن�سان  مما  ذلــك،  وغــري  والإحـــراق  والإغـــراق 
ويرجعوا  يعتربوا  اأن  رجاء  الدنيا  يف  ذلك  جزاء  بع�ص  ليذيقهم  املعا�سي، 

ڭ       ڭ     ۓۓ  ے   ے   ){ھ  الآخـــرة:  يف  ذلــك  ومتــام  عليه،  اأعمالهم 
ڭ} ]الزمر: 26[.(

ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  ٱ    })2(
ڀ ڀ ٺ           ٺ ٺ ٺ  ٿ } ]الأعراف: 96[.
اأي مل يو�سع اهلل لهم الرزق ب�سبب تكذيبهم و امتناعهم عن المتثال .

 .]30 )3({ ی ی ی جئ  حئ  مئ ىئ }]ال�سورى: 
اأي ما نزل بكم من املكاره كالآلم والأ�سقام والعاهات، هو ب�سبب ما اجرتحتم 
من ال�سيئات، ويف احلديث )َخْم�ٌص ُتَعاِجُلِ �ساحبهن بالُعُقوَبَة الَبْغُي والَغْدُر 

ِحِم وَمعُروٌف ل ُي�ْسَكُر()1(.  وُعُقوُق الَواِلَدْيِن وَقِطيَعُة الرَّ

حتى اإنه قد ي�سيق على العبد رزقه بذنوبه وت�سقط منزلته من القلوب .

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ   })4(
ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

1( ابن لل عن زيد بن ثابت، الديلمي )196/2ح 2976(. الغرائب امللتقطة من م�سند الفردو�ص لبن 
1489()1557(كنز العمال)16/ 79()44009( قال العالمة الألباين يف  حجر - خمطوط  )�ص: 
�سل�سلة الأحاديث ال�سعيفة واملو�سوعة واأثرها ال�سيئ يف الأمة )43/8( اأخرجه الديلمي عن ابن لل، 
عن حممد بن كثري ابن مروان: حدثنا ابن اأبي الزناد، عن اأبيه، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت 

مرفوعًا... قلت: وهذا اإ�سناد �سعيف جدًا؛ حممد بن كثري بن مروان مرتوك؛ كما يف »التقريب«.
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ڃ ڃ ڃ } ]النحل: 112[.
اأنعم اهلل عليهم،  جعل اهلل القرية التي كانت هذه حالتها مثاًل لكل قوم 

فاأبطرتهم النعمة فع�سوا فبّدل اهلل تعالى  نعمتهم نقمة .

ٱ ٻ       ٻ  ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀڀ  ڀ     ٺ   })5(
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
  { ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ 

]�سباأ:17-15[ .
فهوؤلء قبائل اإليمن غمرهم اهلل بنعمه، فلما اأعر�سوا عن واجب ال�سكر 
�سلبهم اهلل النعمة، واأر�سل عليهم �سياًل جارفًا اأغرق اأموالهم، وخرب ديارهم 
}]الكهف:57[(  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ   ژ   لظلمهم:{ 
ٹ}  ٹ    ٹ  ٿ  ){ٿ  املــجــرمــني،  مــن  اهلل  ينتقم  ــك  وكــذل

      . )]22 ]ال�سجدة: 

ڈ  ڈ    ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ    ڇ   })6(
ڳ  گ   گ  گ  گ   ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ  ڱ ں ں } ]الإ�سراء: 4، 5[.

وهوؤلء بنو اإ�سرائيل ملا اأف�سدوا �سلط اهلل عليهم من اأغاروا عليهم وقتلوهم 
واتخذوا من جلودهم نعاًل ومن �سعورهم حباًل ، والآيات يف ذلك كثرية .

- الأحاديث :

َلُيْحَرُم  ُجَل  الرَّ قــال:»اإِنَّ  النبي|  اأن  باإ�سناد �سحيح:  )1( روى احلاكم 
يُبُه«)1(.  ْنِب ُي�سِ ْزَق ِبالذَّ الرِّ

و 280  واأحمد 277/5  �سيبة 442-441/10،  اأبي  ابن  ابن حبان )3/ 153(ح )872(  اأخرجه   ) 1
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ڄ  ڄ  ڄ    }( وعبادته  لطاعته  العبد  خلق  تعالى   اهلل  اأن  ذلــك 
والنهماك  ب�سهوته  ا�ستغل  فــاإذا  ]الذاريات:56[(   { ڃ  ڃ  ڃ 
فيها عن عبادة ربه عز وجل ُحرم رزقه، فيكون زجرًا عن ارتكاب املعا�سي 

وتاأديبًا له لئال يعود ملثله .

اأن العبد ين�سى العلم  )2( قال ابن م�سعود ر�سي اهلل عنه »اإين لأح�سب 
بالذنب ي�سيبه«)1(. 

وهو معنى قوله |»من قارف َذنبا َفارقه عقل َل يعود اإليِه اأبدا«)2(.

ا يِف امْلَاِل،  َلِف: »َلْي�َسِت اللَّْعَنُة �َسَواًدا يِف اْلَوْجِه، َوُنْق�سً )3( َوَقاَل َبْع�ُص ال�سَّ
ا اللَّْعَنُة اأَْن َل َتْخُرَج ِمْن َذْنٍب اإِلَّ َوَقْعَت يِف ِمْثِلِه اأَْو �َسرٍّ ِمْنُه«)3(.  َ اإِمنَّ

اللعنة هي الطرد والإبعاد فاإذا مل يوفق للخري، وي�سر  وهو كما قال: لأن 
له ال�سر فقد اأبعد، قال الف�سيل ر�سي اهلل عنه»ما اأنكرت من تغري الزمان، 
عقوبة  لأعرف  بع�سهم:»اإين  وقال  ذلك«.  اأورثتك  فذنوبك  الإخوان  وجفاء 

»م�سكل  والطحاوي يف  الفنت،.  و )4022( يف  القدر،  باب يف  املقدمة:  وابن ماجة )90( يف  و282، 
الآثار« 169/4، والطرباين يف »الكبري« )1442( واأبو نعيم يف »اأخبار اأ�سبهان » 60/2، ويف »�سرح 
بهذا  �سفيان  عن  طرق،  من   )831( »م�سنده«  يف  والق�ساعي   ،493/1 واحلاكم   ،  )3418( ال�سنة« 
الإ�سناد. وقال البو�سريي يف »الزوائد« ورقة 1/8: و�ساألت �سيخنا اأبا الف�سل العراقي رحمه اهلل عن 
هذا احلديث، فقال: هذا حديث ح�سن. ويف الباب عن �سلمان عند الرتمذي )2139( يف القدر: باب 
ما جاء ل يرد القدر اإلَّ الدعاء، والطحاوي يف » م�سكل الآثار » 169/4، وال�سهاب الق�ساعي )832( 
اهلِل   َر�ُسوُل  َقاَل  َقاَل:  َثْوَباَن؛  َعْن  واحلديث  غريب...  ح�سن  حديث  هذا  الرتمذي:  وقال   ، و)833( 
يُبُه«  ْنِب ُي�سِ ْزَق ِبالذَّ ُجُل َلُيْحَرُم الرِّ َعاُء، َواإِنَّ الرَّ ، َوَل َيُردُّ اْلَقَدَر اإِلَّ الدُّ |:»َل َيِزيُد يِف اْلُعُمِر اإِلَّ اْلرِبُّ
احلافظ  وقال  ح�سن.  واحلديث  لني،  اإ�سناده  84()1892(قال   /5( العلم  وجواهر  املجال�سة  ويف 
العراقي يف تخريج اإحياء علوم الدين )4/ 53(  حديث اإن العبد ليحرم الرزق بالذنب ي�سيبه اأخرجه 

ابن ماجه واحلاكم و�سحح اإ�سناده واللفظ له، اإل اأنه قال الرجل بدل العبد من حديث ثوبان.
1 ( قوت القلوب )1/ 311( اإحياء علوم الدين )4/ 53( .

2 ( قال العراقي يف تخريج اأحاديث الإحياء )�ص: 889( مل اأر َلُه اأ�سال. واأورده ال�سبكي يف الأحاديث 
التي يف الإحياء ومل يجد لها ال�سبكي اإ�سنادا من كتاب طبقات ال�سافعية الكربى )331/6(.

3 ( اإحياء علوم الدين )370/5( موعظة املوؤمنني من اإحياء علوم الدين )�ص: 279(.
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ذنبي يف �سوء خلق حماري«، وقال اأبو �سليمان الداراين رحمه اهلل :»ل يفوت 
اأحدًا �سالة اجلماعة اإل بذنب يذنبه«)1(.

مبعنى  املعنوي،  على  والــرزق  الكملة،  على  احلديث  حملوا  القوم  اإن  ثم   
حرمان العبد من العلم وجمال�سة النا�سحني واملر�سدين املهذبني)2(.

الرزق  لإرادة  و�سالح  وغريهم،  للكملة  �سامل  ذاته  يف  احلديث  اأن  غري 
بنوعيه: احل�سي واملعنوي، فاأهل الدنيا يعاقبون يف رزق الدنيا، بتعذر طرق 
رزق  بحرمان  يعاقبون  الآخــرة  واأهــل  وهالكها،  الأمــوال  ونق�ص  الكت�ساب 
وغريها  النافعة  العلوم  وفتوح  الأعــمــال  ل�سالح  التوفيق  من  ــرة،  الآخ
بتعذر ذلك، وح�سبنا يف هذا قول الإمام علي ر�سي اهلل عنه:»ل َيْنِزْل الَباَلٌء 
ِبَتْوَبٍة«)3( وكل ما تقدم من الآيات والأحاديث والآثار  اإِلَّ  اإِلَّ ِبَذْنٍب ول يرتفع 

1 ( قوت القلوب )1/ 312( اإحياء علوم الدين )4/ 54(.
2 ( اأي يحرم بع�ص ثواب الآخرة اأو بع�ص نعم الدنيا من نحو �سحة ومال مبعنى حمق الربكة منه، 
عليه  وي�ستويل  القلوب  من  منزلته  ت�سقط  باأن  ولو  الذنب  ك�سبه  ب�سوؤم  اأي  ي�سيبه(  بالذنب  )وقوله 
وال�ساحلني،  العلماء  اأعظم مال و�سحة من  والف�سقة  الكفرة  اأن  اأعداوؤه، ول يقدح فيه ما يرى من 
لأن الكالم يف م�سلم يريد اهلل رفع درجته يف الآخرة فيعفيه من ذنوبه يف الدنيا: فالالم يف الرجل 
الرزق املعنوي  اإلى  بالن�سبة  اأن يكون احلرمان  للعهد، واملعهود بع�ص اجلن�ص من امل�سلمني، ويحتمل 

والروحاين: وقد يكون من الرزق الظاهر املح�سو�ص واهلل اأعلم ) الفتح الرباين-  22/14(.
ِلبِ ر�سي اهلل عنه  ْبَن َعْبِد امْلُطَّ ا�َص  اأَنَّ اْلَعبَّ اِلٍح:  اأَِبي �سَ 3( الأثر من قول العبا�صر�سي اهلل عنه َعْن 
ا�ُص: اللُهمَّ  َفَرَغ ُعَمُر ِمْن ُدَعاِئِه؛ َقاَل اْلَعبَّ اِب ر�سي اهلل عنه َقاَل:مَلَّا  طَّ ْبُن اخْلَ ِبِه ُعَمُر  َيْوًما ا�ْسَت�ْسَقى 
ِمْن  مِلََكايِن  اإليَك  اْلَقْوُم  ِبي  َه  َتَوجَّ َوَقْد  ِبَتْوَبٍة،  اإِلَّ  ُيْك�َسُف  َوَل  ِبَذْنٍب،  اإِلَّ  َماِء  ال�سَّ ِمَن  َباَلٌء  َيْنِزْل  مَلْ  ُه  اإِنَّ
اْلَك�ِسرَي  َتَدِع  َوَل  اَلَة،  ال�سَّ ُتْهِمِل  اِعي ل  الرَّ َواأَْنَت  ْوَبِة،  ِبالتَّ يَنا  َوَنَوا�سِ ُنوِب  ِبالذُّ اأَْيِديَنا  َوَهِذِه   ،| َك  َنِبيِّ
 ، اللُهمَّ َواأَْخَفى؛  رَّ  ال�سِّ َتْعَلُم  َواأَْنَت  ْكَوى،  ال�سَّ َواْرَتَفَعِت  اْلَكِبرُي،  َوَرقَّ  ِغرُي،  ال�سَّ َرَع  َفَقْد �سَ َيَعٍة؛  َم�سْ ِبَداِر 
لَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُروَن. َقاَل: َفَما مَتَّ  ُه َل َيْيَئ�ُص ِمْن َرْحَمِتَك اإِ َفاأَِغْثُهْم ِبِغَياِثَك َقْبَل اأَْن َيْقَنُطوا َفَيْهَلُكوا؛ َفاإِنَّ
َباِل...انتهى نقال عن املجال�سة وجواهر العلم )3/ 103()727(  َماُء ِمْثَل اجْلِ َكاَلُمُه َحتَّى اأَْرَخِت ال�سَّ
اٍر  َبرْيُ ْبُن َبكَّ للدينوري وقال]اإ�سناد واه جدًا[.قال ال�سنعاين يف �سبل ال�سالم )1/ 453( اأَْخَرَجُه الزُّ
يِف اْلأَْن�َساِب، )كما عزاه اإليه احلافظ ابن حجر يف الفتح 497/2 ول يوجد يف الق�سم املطبوع من كتاب 
ِديَث  َماَدِة َوَذَكَر احْلَ ا�ِص َعاَم الرَّ نَّ ُعَمَر ا�ْسَت�ْسَقى ِباْلَعبَّ ا ِمْن َحِديِث اْبِن ُعَمَر اأَ ْي�سً ْخَرَج اأَ الأن�ساب( َواأَ
دم�سق  تاريخ  يف  ع�ساكر  ابن  اأخرجه  كما  انتهى،   .18 �َسَنَة  َكاَن  َماَدِة  الرَّ َعاَم  اأَنَّ  اْلَباِرِزيُّ  َوَذَكَر 
)26/ 358 - 359 ط دار الفكر، �ص 184 تراجم عبادة بن اأوفى - عبد اهلل بن ثوب( . من طريق 
اأبي �سالح باذام مولى ابن هاينء عن العبا�ص بن عبد املطلب يف حديث طويل... وقد ثبت يف �سحيح 
النا�ص  �سوؤال  باب   - ال�ست�سقاء  كتاب  الفتح(  مع  العبا�ص )494/2  بدعاء  عمر  ا�ست�سقاء  البخاري 
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وعيد �سديد لأرباب املعا�سي، كي يقلعوا عنها ويرتدع غريهم عن قربانها.
الذنوب:  اآحاد  على  العقوبات  من  ورد  ما  بذكر  يكون  الرابع:  ال�سرب   -
كالقتل، والزنا، واأكل الربا،  واأكل مال اليتيم وتناول اخلمر واملي�سر، وال�سرقة 
والقذف والغيبة والنميمة واحلقد واحل�سد وغري ذلك من الذنوب، مع �سرح 
ما ورد فيها من الآيات والأحاديث والآثار و�سرب الأمثال احل�سية واملعنوية، 
مبا يحرك العواطف وي�ستميلها نحو الهدى والر�سد، مع الرجوع يف هذا كله 
التفا�سري والأحاديث ال�سحيحة وغريها، ويكون ذلك  اإلى  مظانه يف كتب 
مع اأهله، واأما مع غري اأهله فهو و�سع للدواء يف غري مو�سعه ليقتدي يف ذلك 
باإمام املر�سدين �سيدنا حممد |، فيتو�سم حال موعوظه ي�سيب بالدواء 
ِني،  اأَْو�سِ  :| ِبيِّ  ِللنَّ َقاَل  َرُجاًل  اأَنَّ  ُهَرْيَرَة ر�سي اهلل عنه،  اأَِبي  الداء، فَعْن 

ْب«)1(. رواه البخاري  َد ِمَراًرا، َقاَل: »َل َتْغ�سَ ْب« َفَردَّ فَقاَل|:»َل َتْغ�سَ

ا يِف اأَْيِدي  ِني َيا َر�ُسوَل اهلِل َقاَل |:» عليَك ِبالياأ�ِص مِمَّ وَقاَل له اآخر: »اأَْو�سِ
اَلة  لِّ �سَ ُر، َو�سَ ا�سِ ُه اْلَفْقُر احْلَ َمَع َفاإِنَّ اَك َوالطَّ يَّ ا�ِص، فاإن ذلك هو الغنى، َواإِ النَّ

اَك َوَما ُيْعَتَذُر ِمْنُه. « )2( . ٌع، َواإِيَّ ُمَودِّ

يرد ذكر  فلم  التف�سيل،  بيان �سفة دعائه على وجه  اإذا قحطوا - ح 1010 دون  ال�ست�سقاء  الإمام 
337، 338، ط  هذا اللفظ... وانظر الكالم على هذا احلديث يف اقت�ساء ال�سراط امل�ستقيم )�ص 

دار الإفتاء( .اإ
1(رواه البخاري)431/10 و432( يف الأدب، باب احلذر من الغ�سب، والرتمذي رقم )2021( يف 
الرب وال�سلة، باب ما جاء يف كرثة الغ�سب، ورواه املوطاأ مر�ساًل 2 / 906 يف ح�سن اخللق، باب ما جاء 

يف الغ�سب، وقد و�سله البخاري والرتمذي كما يف الرواية التي قبله.
ْهِد،  اِكُم َواْلَبْيَهِقيُّ يِف الزُّ 2( قال �ساحب مرقاة املفاتيح �سرح م�سكاة امل�سابيح )8/ 3270( َرَواُه احْلَ
ايِنُّ ِمْن َحِديِث اْبِن ُعَمَر َنْحَوُه،، قال يف جممع  رَبَ ِحيُح اْلإِ�ْسَناِد، َوَرَواُه الطَّ اِكُم: َواللَّْفُظ َلُه �سَ َوَقاَل احْلَ
ايِنُّ يِف اْلأَْو�َسِط، َوِفيِه َمْن مَلْ اأَْعِرْفُهْم. والق�ساعى )93/2، رقم 952(  رَبَ الزوائد )10/ 229( َرَواُه الطَّ
عن ابن عمر وح�سنه الألباين يف �سحيح اجلامع ال�سغري وزيادته )2/ 705( وروي عن اإ�سماعيل بن 
حممد بن �سعد بن اأبى وقا�ص عن اأبيه عن جده. اأخرجه احلاكم )362/4، رقم 7928( وقال: �سحيح 
ا: الرويانى )504/2، رقم 1538(،  الإ�سناد. والبيهقى يف الزهد )86/2، رقم 101(. واأخرجه اأي�سً
والديلمي )32/3، رقم 4069( قال املناوي)329/4(: قال احلاكم �سحيح وتعقبه الذهبي باأن فيه 
ا حممد بن حميد جممع على �سعفه.و�سعفه  حممد بن �سعد وهو م�سعف. وقال ال�سخاوى: فيه اأي�سً
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الطمع  الثاين  ويف  عنه،  فنهاه  الغ�سب  الأول  يف  تو�سم   | نه  فكاأ
يعتذر  ما  فعل  وكرثة  ال�سالة،  يف  القلب  ح�سور  وعدم  الأمل،  وطول 

عنها. فنهاه  منه 

يِني ِفيِه،  ِ ِكَتابًا ُتو�سِ وَكَتَب ُمَعاِوَيُة اإَِلى َعاِئ�َسَة ر�سي اهلل عنها: اأَِن اْكُتِبي يَلَّ
ي - وذلك حني تولى الإمارة- ، َفَكَتَبْت اإليه:» َمْن َعاِئ�َسَة اإَِلى ُمَعاِوَيَة:  َوَل ُتْكرِثِ
ا  ِ | َيُقوُل: »َمِن اْلَتَم�َص ِر�سَ ا َبْعُد، َفاإِينِّ �َسِمْعُت َر�ُسوَل اهللَّ �َساَلٌم عليَك، اأَمَّ
ا  ِبِر�سَ  ِ اهللَّ �َسَخَط  اْلَتَم�َص  َوَمِن  ا�ِص،  النَّ ُموؤَْنَة   ُ اهللَّ َكَفاُه  ا�ِص  النَّ ِب�َسَخِط   ِ اهللَّ
الرتمذي  رواه   .)1( عليَك«  اَلُم  َوال�سَّ ا�ِص«،  النَّ اإَِلى  ُ عز وجل  اهللَّ َلُه  َوكَّ ا�ِص  النَّ

واحلاكم.

فانظر اإلى  فقهها ر�سي اهلل عنها حيث تعر�ست لالآفة التي يكون الولة يف 
بلية منها، وهي مراعاة النا�ص وطلب مر�ساتهم .

الالئقة  الن�سائح  لهم  ليذكر  النا�ص،  اأحــوال  يتفر�ص  اأن  املر�سد  فعلى 
باملقام، فاإن ذكر جميع مواعظ ال�سرع مع كل واحد غري ممكن، وال�ستغال 

بوعظه مبا هو م�ستغن عنه اإ�ساعة للوقت اأو و�سع لل�سيء يف غري حمله . 

فاإن كان املر�سد يتكلم يف و�سط ل يدري باطن حاله، فطريقه اأن يعظ مبا 
فاإن يف  الأكرث،  واإما على  العموم  اإما على  اإليه،  النا�ص يف احلاجة  ي�سرتك 
ال�سريعة اأغذية واأدوية تنا�سب كل حال وزمان ومكان، واملرجع يف ذلك كتاب 

العالمة الألباين يف �سعيف اجلامع ال�سغري وزيادته )�ص: 547()3739( واأورده ال�سيوطي يف اجلامع 
اإذا  املراد عندهم  فاإنه  وقا�ص،  اأبي  ابن  �سعد  اأنه  امل�سنف  املناوي: �سنيع  وقال  �سعد،  ال�سغري عن 
الروياين يف  ورواه  قال:  ثم  من�سوب،  الأن�ساري غري  اأبو حممد  �سعد  اأنه  نعيم  اأبو  ذكر  لكن  اأطلق، 
م�سنده والهيثمي يف الرتغيب من حديث اإ�سماعيل بن اإبراهيم الأن�ساري عن اأبيه، عن جده. في�ص 

القدير: 329/4.
1( اأخرجه ابن املبارك )66/1ح 199(، والرتمذي )609/4ح2414( وابن حبان )510/1ح 276( ، 

واإ�سحاق بن راهويه )600/2ح 1175( ، والق�ساعى )299/1ح 498( .
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اهلل و�سنة ر�سوله | وحكم الأ�سالف ال�ساحلني، ففيها الكفاية مع مراعاة 
الإخال�ص والعمل مبا يقول .

قال عامر بن عبد القي�ص :»اإذا خرجت الكلمة من القلب دخلت يف القلب 
واإذا خرجت من الل�سان مل تتجاوز الآذان« وباهلل تعالى  التوفيق .

- ال�سرب اخلام�ص: اأن يحذر النا�ص من املعا�سي باخلوف من اهلل تعالى 
، فيبني لهم اخلوف وما ورد يف ف�سله، ويتلو عليهم كثريًا مما يورث اخلوف، 
اأحوال الأنبياء واملالئكة وال�سحابة والتابعني وال�سلف ال�سالح  ويذكر لهم 

فيه .

من  وينتظم  ال�ستقبال،  يف  مكروه  لتوقع  وانزعاجه  القلب  تاأمل  فاخلوف 
علم وحال وعمل .

فالأول هو العلم بال�سبب املف�سي اإلى  املكروه، كمن جنى على ملك ثم وقع 
يف يده فيخاف القتل ونحوه، ويجوز العفو والإفالت، ويكون خوفه بح�سب قوة 
علمه بالأ�سباب املف�سية اإلى قتله من تفاح�ص اجلناية، وكون امللك يف نف�سه 
حقودًا غ�سوبًا، وكونه حمفوظا مبن يحثه على النتقام، واخلائف ل �سفيع 

له، فقوة خوفه بقوة هذه الأ�سباب و�سعفه ب�سعفها .

وقد يكون اخلوف ل عن جناية بل عن �سفة املخوف، كاخلائف من ال�سبع 
ل�سطوته، وحر�سه على الفرتا�ص غالبًا .

: تارة يكون ملعرفة اهلل تعالى  و�سفاته،  كذلك اخلوف من اهلل تعالى 
واأنه لو اأهلك العاملني مل يبال ومل مينعه مانع، ومن كان كذلك يجب اخلوف 

منه.

وتارة يكون لكرثة اجلناية من العبد مبقارفة املعا�سي، وتارة يكون بهما 
جميعًا .

خوفه،  قــوة  تكون  نف�سه  وبعيوب  تعالى   اهلل  بجالل  معرفته  قــدر  وعلى 
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:){ۋ ۋ ۅ  تعالى  قال  وبنف�سه،  بربه  اأعرفهم  لربه  النا�ص  فاأخوف 
ۅ ۉ ۉ} ]فاطر: 28[( اإذ هم العارفون بربهم وباأنف�سهم، ويف 
 : | قال  اأن ر�سول اهلل   : ال�سحيحني من حديث عائ�سة ر�سي اهلل عنها 

ُهْم َلُه َخ�ْسَيًة«)1(. ، َواأَ�َسدُّ ِ ِ َلأَنا اأْعَلُمُهْم ِباهللَّ »َواهللَّ

هو  وهــذا  القلب  وانــزعــاج  اخلــوف  حــال  ـــت  اأورث املعرفة  كملت  اإذا  ثــم 
الثاين)احلال( .

ثم يفي�ص اأثر ذلك من القلب على اجلوارح، بكفها عن املعا�سي وتقييدها 
بالطاعات تالفيًا ملا فرط منه، وا�ستعدادًا للم�ستقبل، ولذا قيل لي�ص اخلائف 
عليه،  يعاقب  اأن  خــاف  مــا  يــرتك  مــن  بــل  عينيه،  ومي�سح  يبكي  مــن 
القا�سم احلكيم: من خاف �سيئا هرب منه ومن خاف اهلل هرب  بو  اأ وقال 

اإليه، وهذا هو الثالث ) العمل ()2(.
- ف�شل اخل�ف:

اعلم اأن ما ورد يف ف�سل اخلوف كثري، ويكفي يف ف�سله اأن اهلل تعالى  جمع 
للخائفني بني الهدى والرحمة والعلم والر�سوان، وهي جمامع مقامات اأهل 

اجلنان قال تعالى  :

)1({ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ } ]الأعراف: 154[.

)2({ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ} ]فاطر: 28[.

ففي الأولى جعل الهدى والرحمة للخائفني منه تعالى، ويف الثانية و�سف 

بالعتاب، ويف العت�سام: باب  النا�ص  126 يف الأدب: باب من مل يواجه   ،125/13 1 (البخاري 
يكره من التعمق والتنازع والغلو يف الدين والبدع، واأخرجه م�سلم ح )2356( يف الف�سائل: باب  ما 
علمه | باهلل تعالى و�سدة خ�سيته، قال احلافظ يف » الفتح »: 128/13، ويف احلديث احلث على 
القتداء بالنبي |، وذم التعمق والتنزه عن املباح، وح�سن الع�سرة عند املوعظة والإنكار والتلطف 

يف ذلك.
2 ( اإحياء علوم الدين )4/ 156(.
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اأي جعل اخل�سية مقامًا يف  لعلمهم،  فيهم  باخل�سية منه حم�سورة  العلماء 
العلم حققه بها .

)3({ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ  } ]البينة: 8[.فجعل - 
جل �ساأنه -  الر�سوان لأهل اخل�سية .

)4({ ٹ ڤ ڤ       ڤ } ]اآل عمران: 175[.

اأمرعز وجل باخلوف منه و�سرطه بالإميان، فلذا ل يت�سور اأن ينفك موؤمن 
عن خوف واإن �سعف، ويكون �سعفه ب�سعف معرفته واإميانه . { ەئ ەئ 

وئ } ]الأعلى: 10[.

و الأحاديث عنه | كثرية منها :

َذا اْق�َسَعرَّ ج�سُد اْلَعْبِد ِمْن  )1( اأخرج ابن اأبي الدنيا اأن النبي | َقاَل:»اإِ
َجَرِة الياِب�َسِة  ْت َعْنُه خطاياُه َكَما َيَتَحاتُّ َعِن ال�سَّ اتَّ خَماَفِة اهللَّ عز وجل ، حَتَ

َوَرُقَها«)1(.
)2( روى ابن حبان يف �سحيحه والبيهقي يف ال�سعب من اأَِبي ُهَرْيَرَةر�سي 
ِتي  ِه ر�سي اهلل عنهم َقاَل عز وجل:»َوِعزَّ ِبيِّ | َيْرِوي َعْن َربِّ اهلل عنه َعِن النَّ
ْنَيا  ، اإْن اأَِمَنِني يِف الدُّ وجاليل َل اأَْجَمُع َعَلى َعْبِدي َخْوَفنْيِ َوَل اأَْجَمُع َلُه اأَْمَننْيِ
ْنُتُه َيْوَم اْلِقَياَمِة«)2( واآمنته باملد  ْنَيا اأَمَّ ْن َخاَفِني يِف الدُّ اأََخْفُتُه َيْوَم اْلِقَياَمِة، َواإِ

1( �سعب الإميان )2/ 236()782( معجم ال�سحابة )2/ 276()801( عن العبا�ص بن عبد املطلب 
عفه امْلُْنِذِرّي َوَغريه، وقال يف في�ص القدير  قال املناوي  التي�سري ب�سرح اجلامع ال�سغري )1/ 76( �سَ
)1/ 293( قال املنذري والعراقي �سنده �سعيف وبينه الهيتمي فقال فيه اأم كلثوم بنت العبا�ص ر�سي 
اهلل عنها مل اأعرفها وبقية رجاله ثقات، وكذا �سعفه العالمة الألباين يف �سل�سلة الأحاديث ال�سعيفة 

واملو�سوعة واأثرها ال�سيئ يف الأمة )5/ 365(.
الزهد )50/1ح 157(، واحلكيم )242/3( عن احل�سن مر�ساًل. ومن  املبارك يف  ابن  اأخرجه   )2
حديث اأبى هريرة: اأخرجه ابن املبارك يف الزهد)50/1ح 158(والبيهقى يف �سعب الإميان)482/1ح 
777(وابن حبان )406/2ح640( قال العالمة �سعيب الأرنوؤوط اإ�سناده ح�سن، حممد بن عمرو: هو 
ابن علقمة بن وقا�ص الليثي ح�سن احلديث، وباقي رجاله ثقات، وله �ساهد مر�سل ب�سند �سحيح عند 
ابن املبارك يف »الزهد« برقم »157« من طريق عوف عن احل�سن . ورواه مو�سوًل يحيى بن �ساعد يف 
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جعلت له الأمان)1(،  وكل ما دل من الآيات والأحاديث على ف�سل العلم دل 
على ف�سل اخلوف لأنه ثمرة العلم باهلل تعالى ، وقال ابن م�سعود ر�سي اهلل 

اَفة اهلل«)2(. ْكَمة خَمَ عنه » َراأ�ص احْلِ
زوائد الزهد »158« من طريق حممد بن يحيى بن ميمون، اأخربنا عبد الوهاب بن عطاء باإ�سناد ابن 
حبان، وحممد بن يحيى بن ميمون جمهول، لكنه متابع عند ابن حبان، ومل تقع لل�سيخ الألباين هذه 
املتابعة، ف�سعف امل�سند يف »�سحيحه« »742« جلهالة حممد بن يحيى، وقواه مبر�سل احل�سن الب�سري. 
رواهما  وقال:  اأبي هريرة،  وم�سندًا عن  »املجمع« 308/10 مر�ساًل عن احل�سن،  الهيثمي يف  واأورده 
البزار »3232« و»3233« عن �سيخه حممد بن يحيى بن ميمون، ومل اأعرفه، وبقية رجال املر�سل رجال 
ال�سحيح، وكذلك رجال امل�سند غري حممد بن عمرو بن علقمة، وهو ح�سن احلديث. وانظر �سحيح 

ابن حبان )2/ 406(.
1( قال املناوي يف في�ص القدير )3/ 24( معلقا على قوله |  )فجاءه خوفه من اهلل فاأخذ �سحيفته( 
من �سماله )فجعلها يف ميينه( ليكون ممن اأوتي كتابه بيمينه فاإن اأعظم الأهوال يف القيامة يف ثالثة 
مواطن عند تطاير ال�سحف وعند امليزان وعند ال�سراط بدليل حديث ل يذكر اأحد اأحدا يف هذه 

املواطن فاإذا وقعت ال�سحيفة يف ميينه اأمن وظهرت �سعادته لقوله �سبحانه وتعالى { چ چ چ  
چ  ڇ    ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ } الآية و�سيجيء يف خرب اإن اهلل تعالى يقول: ل اأجمع على 
عبدي خوفني ول اأمنني فمن اأخفته يف الدنيا اأمنته يف الآخرة فمن قا�سى خوفه يف الدنيا اأوجب له 
�سحيفته  جعل  باأن  فنفعه  اخلوف  جاءه  الكتب  نظائر  عند  الهول  جاءه  فاإذا  القيامة  يوم  الأمن 

يف ميينه. انتهى 
والديلمى   )744 470ح  /1 الإميان) �سعب  يف  البيهقي  واأخرجه   )84 /3 احلكيم) ذكره   )2
270ح 3258( عن ابن م�سعود قال العجلوين يف ك�سف اخلفاء ت هنداوي)482/1( رواه البيهقي  /2 (
يف الدلئل والع�سكري يف الأمثال والديلمي عن عقبة بن عامر قال: خرجنا يف غزوة تبوك فذكر حديًثا 
طوياًل فيه قول النبي |: اأما بعد، فاإن اأ�سدق احلديث كتاب اهلل، وخري زاٍد التقوى، وراأ�ص احلكمة 
خمافة اهلل، واخلمر جماع الإثم، ورواه الع�سكري اأي�سا فقط من حديث عمرو بن ثابت عن اأبيه قال: 
اأعطى ابن اأبي الدرداء عبد امللك بن مروان كتاًبا ذكر اأنه عن اأبيه اأبي الدرداء، اأن النبي | قال: اإن 
اأ�سرف احلديث كتاب اهلل، فذكر حديثا وفيه: راأ�ص احلكمة خمافة اهلل، واخلمر جوامع الإثم، واأخرج 
ابن لل عن اأبي م�سعود مرفوًعا اجلملة الأخرية فقط، ورواه الق�ساعي يف م�سنده عن زيد بن خالد 
اجلهني، قال: تلقفت هذه اخلطبة من يِف ر�سول اهلل | فذكرها، وفيه: اخلمر جماع الإثم، وراأ�ص 
احلكمة خمافة اهلل عز وجل، ورواه البيهقي يف �سعبه عن ابن عبا�ص موقوفا و�سعفه بلفظ: كان يقول 
يف خطبته: خري الزاد التقوى، وراأ�ص احلكمة خمافة اهلل عز وجل، وللطرباين والق�ساعي عن اأن�ص 
رفعه: خ�سية اهلل راأ�ص كل حكمة، والورع �سيد العمل، وعند اأحمد يف الزهد عن خالد بن ثابت الزمعي 
قال: وجدت فاحتة زبور داود اأن راأ�ص احلكمة خ�سية الرب. وقال احلافظ العراقي تخريج اأحاديث 
عفه  الإحياء )�ص: 1510( َرَواُه اأَُبو بكر بن ِباَلل اْلَفِقيه يِف َمَكاِرم اْلأَْخاَلق، َواْلَبْيَهِقّي يِف ال�ّسعب، َو�سَ
ة من َحِديث عقَبة بن َعامر َوَل َي�سح اأَْي�سا. من َحِديث اْبن َم�ْسُعودر�سي اهلل عنه، َوَرَواُه يِف َدَلِئل النُُّبوَّ
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:»ُكلُّ َقْلٍب  اَرايِنُّ اأي لأنها متنع النف�ص عن املخالفات، َوَقاَل اأَُبو �ُسَلْيَماَن الدَّ
ِ َفُهَو َخَراٌب«.)1(. َقاَل الف�سيل ابن عيا�ص رحمه اهلل:»َمْن  َلْي�َص ِفيِه َخْوُف اهللَّ

 .)2(» ْوُف َعَلى ُكلِّ َخرْيٍ ُه اخْلَ َ َتَعاَلى َدلَّ َخاَف اهللَّ

واإجمال فالت�سديدات الواردة يف الأمن من مكر اهلل ل تنح�سر.

وكل ذلك ثناء على اخلوف بل كل ما ورد يف ف�سل البكاء من خ�سية اهلل 
 ُ ُيِظلُُّهُم اهللَّ فهو اإظهار لف�سيلة اخل�سية اإذ البكاء ثمرتها: َقاَل|:» �َسْبَعٌة 
ْت  َفَفا�سَ َخاليا    َ َذَكــَر اهللَّ ِظلُُّه، وذكر منهم )َرُجــاًل  اإِلَّ  ِظلَّ  َل  َيــْوَم  ِظلِِّه  يِف 

َعْيَناُه(«)3(،. متفق عليه . 

ْرِع،  ِ َحتَّى َيُعوَد اللَّنَبُ يف ال�سَّ اَر َرُجٌل َبَكى ِمْن َخ�ْسَيِة اهللَّ وقال |» َل َيِلُج النَّ
َم يف ِمْنَخَرْي م�سلم اأبدًا «)4(. رواه  ِ َوُدَخاُن َجَهنَّ َوَل َيْجَتِمُع ُغَباٌر ِفى �َسِبيِل اهللَّ

الرتمذي وقال ح�سن �سحيح .

- ما ي�رث اخل�ف:

اخلوف من اهلل تعالى  على مقامني: اخلوف منه، واخلوف من عذابه.

النافذة،  والب�سائر  ال�سليمة  القلوب  ـــاب  واأرب العلماء  خــوف  والأول: 
   : تعالى  قوله  ب�سر  العاملني  الهيبة،  يوجب  ما  تعالى  �سفاته  من  العارفني 

1 ( الزواجر عن اقرتاف الكبائر )1/ 29(.

2 ( الزواجر عن اقرتاف الكبائر )1/ 37(.
وف�سل  ال�سالة  ينتظر  امل�سجد  يف  جل�ص  من  باب  اجلماعة  يف   124  -  119  /  2 البخاري  رواه   )3
امل�ساجد، ويف الزكاة، باب ال�سدقة باليمني، ويف الرقاق، باب البكاء من خ�سية اهلل، ويف املحاربني، 
باب ف�سل ترك الفواح�ص، وم�سلم رقم )1031( يف الزكاة، باب ف�سل اإخفاء ال�سدقة، واملوطاأ 2 / 
952 و 953 يف ال�سعر، باب ما جاء يف املتحابني يف اهلل، والرتمذي رقم )2392( يف الزهد، باب 

ما جاء يف احلب يف اهلل، والن�سائي 8 / 222 و 223 يف الق�ساة، باب الإمام العادل.
)171/4،ح1633(  والرتمذي   ،)465 )268/1ح  وهناد   ،)10567 )505/2ح  اأحمد  اأخرجه   )4
وقال: ح�سن �سحيح. والن�سائي)12/6ح 3108(واحلاكم )288/4ح 7667(وقال: �سحيح الإ�سناد. 

والبيهقى يف ال�سعب )490/1، رقم 800( .
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چ   }( تعالى   قوله  و   )]28 عمران:  }]اآل  ۆئ ۈئ ۈئېئ   }
چ } ]البقرة:40[(

والنار  باجلنة  الإميــان  باأ�سل  حا�سل  وهو  اخللق  عموم  خوف   : والثاين 
الغفلة  ب�سبب  و�سعفه  واملع�سية،  الــطــاعــة  على  جـــزاء  داري  وكونهما 
اأهوال  يف  الفكر  ومالزمة  بالتذكري  الغفلة  تلك  وتــزول  الإميـــان،  و�سعف 
على  اخلوف  غلب  ثم  ومن  اخلائفني،  اأحــوال  وم�ساهدة  وعذابها  القيامة، 
واجلهلة  الظلمة  على  املكر  اأمن  وغلب  والأولياء،  والعلماء  والر�سل  الأنبياء 
العقاب،  �سطوة  يخ�سوا  فلم  منهم،  وفــرغ  حو�سبوا  كاأنهم  حتى  والــعــوام، 

چ  ڃ     ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  احلجاب:{  بعد  ول  العذاب،  نار  ول 
چ}]احل�سر:19[( 

فهذا ر�سول اهلل | مع كونه �سيد الأولني والآخرين كان اأ�سد النا�ص خوفًا 
ويجب  َخ�ْسَيًة«)1(.  َلُه  ُكْم  َواأَ�َسدُّ  ، ِ ِباهللَّ اأَْعَلُمُكْم  اأنا  ال�سحيح:»  احلديث  ففي 
اأن يخاف اهلل، واإن عمل من الطاعات ما عمل، فاإنه تعالى  على كل موؤمن 
اأجمع:  العامل  هالك  على  قدرته  مع  �سيء  خلقه  من  لأحد  عليه  يجب  ل 

){ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ   ھ  ھ ھ ھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ} ]املائدة: 17[. وكيف ل يخاف 
َواْلَواِقَعُة،  ُة،  اقَّ واأََخَواُتَها،احْلَ ُهوٌد  َبْتِني  �َسيَّ يقول:»  ور�سول اهلل|  املوؤمنون 
َرْت والغا�سية «.)2( روي من عدة طرق باألفاظ  ْم�ُص ُكوِّ َوَعمَّ َيَت�َساَءُلوَن، َواإَِذا ال�سَّ

خمتلفة مع اتفاق املعنى.

1 (�سبق تخريجه قريبا .
2( اأخرجه الرتمذي )402/5ح 3297( وقال: ح�سن غريب، واحلاكم )374/2، رقم 3314( وقال: 
واأخرجه  عبا�ص،  ابن  حديث  )152/6ح30268(.من  �سيبة  اأبى  وابن  البخاري.  �سرط  على  �سحيح 
احلاكم )518/2ح 3777( وقال: �سحيح على �سرط البخاري. من حديث اأبى بكر، واأخرجه الطربانى 
)286/17ح 790( قال الهيثمي )37/7( رجاله رجال ال�سحيح. من حديث عقبة بن عامر، واأخرجه 

اأبو يعلى )184/2ح 880( والطرباين )123/22ح 318( من حديث اأبى جحيفة .
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ال�سديد  والوعيد  العظيم  التخويف  من  فيهن  ملا  ذلك  لعل  العلماء  قال 
الهالكني  واأحوال  وفظائعها  وعجائبها  الآخرة  اأحوال  ذكر  على  با�ستمالهن 
وهو  اأمــر،  كما  بال�ستقامة  الأمــر  من  هود  عليه  ا�ستملت  ما  مع  واملعذبني، 
هو  اإذ  ال�سكر  كمقام  وهو   ،| هو  اإل  لها  يتاأهل  ل  التي  املقامات  اأ�سعب 
حوا�سه  من  عليه  به  اهلل  اأنعم  ما  جميع  ونف�ص  حلظة  كل  يف  العبد  �سرف 
الظاهرة والباطنة، اإلى ما خلق لأجله من عبادة ربه وطاعته مبا ينا�سب كل 

جارحة من جوارحه على الوجه الأكمل .

ولذا ملا قيل له |: عن جماهدته لنف�سه وكرثة بكائه وخوفه وت�سرعه: 
َر؟  َتاأَخَّ َوَمــا  َذْنِبَك  ِمْن  َم  َتَقدَّ َما  َلَك  َغَفَر  َوَقــْد  اهلل  ر�سول  يا  َهــَذا  »اأَتْفَعُل 

َقاَل:»اأََفاَل اأَُكوُن َعْبًدا �َسُكوًرا ؟«)1(.

والقراآن كله خماوف . فقد قال عز وجل يف مقام ال�سدة :

)1( { گ ڳ ڳ  ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ } ]طه: 82[ 

اإذ �سرط يف املبالغة يف غفرانه اأمورًا اأربعة : قد يعجز العبد عن اأحدها . 

)اأ( التوبة.

)ب( والإميان الكامل املراد يف نحو قوله |:» ل ُيوؤِمُن اأحُدُكْم حتَّى ُيِحبَّ  
َلأخيِه ما ُيِحبُّ ِلَنْف�ِسِه «. متفق عليه من حديث اأََن�ص.

 )ج( والعمل ال�سالح. 

والفكر  الذكر  واإدامــة  اهلل  مراقبة  من  املهتدين،  �سبيل  �سلوك  ثم  )د( 
والإقبال عليه تعالى، بقاله وحاله ودعائه واإخال�سه .

1(رواه البخاري 3 / 12 يف التهجد، باب قيام النبي |الليل، ويف تف�سري �سورة الفتح، ويف الرقاق، 
باب ال�سرب عن حمارم اهلل، وم�سلم رقم )2819( يف �سفات املنافقني، باب اإكثار الأعمال والجتهاد 
يف العبادة، والرتمذي رقم )412( يف ال�سالة، باب ما جاء يف الجتهاد يف ال�سالة، والن�سائي 3 / 

219 يف قيام الليل، باب الختالف على عائ�سة يف اإحياء الليل.
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)2({ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ } 
واآمنت  توبة ن�سوحًا  تبت  اإن  اأنك  اإلى  تعالى  نبهك  67[. فقد  ]الق�س�ص: 
اإميانًا كاماًل، وعملت عماًل �ساحلًا كنت على رجاء اأن تكون من املفلحني، 
ول تغرت مبا قيل من اأن ع�سى من اهلل واجبة الوقوع فاإنه اأكرثي ل كلي)1(، 
قال تعالى :{ ہ ہ     ھ ھ  ھ ھ    ے      ے } ]طه: 44[( وفرعون 
تاأمن  اأن  واإياك  اأو خ�سية نافعني،  لعنه اهلل- مل يتذكر ومل يح�سن تذكر   -

مكر اهلل واإن و�سلت اإلى اأعلى مقام فاإنه :{ چ چ   ڇ   ڇ ڇ   ڇ 
. ]99 ڍ }]الأعراف: 

)3({ ک ک گ  گگ گ   ڳ ڳ     ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں   ں   ڻ    ڻ  ڻ } ]مرمي: 71- 72[ 

ق�سى ر�سي اهلل عنهم باأنه لبد من ورود النار لكل اأحد، ثم ينجي الذين 

1( ُكلُّ َع�َسى يِف اْلُقْراآِن ِللتَّْحِقيِق، َيْعُنوَن ِبِه واجبة اْلُوُقوَع اإِلَّ َقْوَلُه َتَعاَلى: { ہ ہ ھ    ھ ھ ھ  
. انظر البحر املحيط  ِ َحقٌّ ِمَن اهللَّ َو»َع�َسى«   : ُ َرِحَمُه اهللَّ َي�َساٍر،  ْبِن  اإِ�ْسَحاَق  ْبُن  ُد  مَّ َوَقاَل حُمَ ے}،  
)2/ 380( تف�سري ابن فورك )1/ 365( تف�سري ابن كثري )4/ 121(  تف�سري الطربي 6/ 335.« ويف 
تف�سري ابن عرفة )�ص: 276( قال اأبو حيان : وكل ع�سى يف القراآن للتحقيق يعنون به الوقوع اإل قوله 
للّتحقيق  اأي�سا  بل هي   : ابن عرفة  قال   { ۓ  ے  ے   ھ   ھ  ھ  ھ     ہ  ہ  عز وجل{ 
ملا تقدم من اأّن الق�سية ال�سرطية تقت�سي �سّحة ملزومية اجلزاء لل�سرط ول تقت�سي الثبوت والوقوع ، 
والق�سية احلملية تقت�سي الثبوت والوقوع اأو بفهم الوقوع يف ) الآية ( باعتبار) املتكلم ( بهذا ال�سرط 
والرجاء واقع من اهلل تعالى«. قال ال�سيوطي يف معرتك الأقران يف اإعجاز القراآن )2/ 625( وقال 
ابن الأنباري: ع�سى يف القراآن واجبة اإل يف مو�سعني: اأحدهما: {ٱ ٻ  ٻ ٻ} - يعني يا بني 

الن�سري. فما رحمهم اهلل، بل قاتَلُهم ر�سوُل اهلل - |-، واأوقع عليهم العقوبة. والثاين: { ہ ہ 
القاعدة،  وعمم  ال�ستثناء،  بع�سهم  واأبطل  التبديل.  يقع  فلم   .  { ھ    ھ ھ ھ  ے  ے ۓ 
لأنَّ الرحمة كانت م�سروطة باألَّ يعودوا كما قال: {پ پ پ}. وقد عاُدوا فوجب عليهم العذاب، 
والتبديل م�سروط باأن يطّلق ومل يطلق. فال يجب. قال ال�سيخ حممد عبد املنعم القيعي :« قيل: كل 
بالعباد،  يتعلق  وما  القطع،  و�سبيله  باهلل،  يتعلق  ما  جانبان:  ولها  الوقوع.  واجبة  القراآن  يف  »ع�سى« 
و�سبيله الظن، من اأجل ذلك هي من اهلل للقطع، ومن العباد للرجاء حتى ل يفارقهم اخلوف.« انظر 

الأ�سالن يف علوم القراآن )�ص: 274(.
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وعيد  وذلــك  والع�ساة،  الكفار  فيها  ويــرتك  واملعا�سي-  ال�سرك   - اتقوا 
�سديد.

ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱ   })4(
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

ڦ ڦ } ]احلج: 1- 2[.
فخوفه تعالى هو الذي اأذهب عقولهم، وطري متييزهم، و�سريهم يف نحو 
حال من يذهب ال�سكر بعقله، ول جناة من هذا الإفزاع و الهول اإل بالتقوى. 

ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   })5(
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ } ]الع�سر: 1 - 3[ 

على  حكم  قد  تعالى   اأنــه  ــى   اإل �سريرتك،  ونــور  ب�سريتك  بعني  فانظر 
ال�سالح  والعمل  الإميــان   : اأربعة  اأمــورًا  جمع  من  اإل  باخل�سران  اإن�سان  كل 
ــالق  الأخ مــن  وال�سنة  الكتاب  عليه  دل  مبــا  بالتلب�ص  بــاحلــق،  والتوا�سي 
والأحكام وال�سروط، يف �سائر الأقوال والأفعال والأحوال الظاهرة والباطنة 
مع الإخال�ص، والتوا�سي بال�سرب على الطاعات وعن املعا�سي وم�ساق ذلك، 

ليكون على رجاء ال�سالمة .

و الأحاديث يف ذلك كثرية اأي�سًا منها :

ڇ   } عليه:  اأُْنـــِزَل  ِحــنَي   | اهلِل  َر�ُسوُل  »َقــام  ال�سحيحني:  )1( يف 
وا  ا�ْسرَتُ  ، ُقَرْي�ٍص  َمْع�َسَر  َيا  فقال   )214 )ال�سعراء:   { ڇ  ڇ 
ا�َص عم ر�سول اهلل، َل  اأَْنُف�َسُكْم ِمَن اهلِل، َل اأُْغِني َعْنُكْم ِمَن اهلِل �َسْيًئا ، َيا َعبَّ
اأُْغِني َعْنَك ِمَن اهلِل �َسْيًئا ، َيا َفاِطَمُة ِبْنَت َر�ُسوِل اهلِل| ، �َسِليِني من مايل 
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َما �ِسْئِت َل اأُْغِني َعْنِك ِمَن اهلِل �َسْيًئا« )1(.

َقْوُل  اهلِل|  َر�ُسوَل  َيا  ُقْلُت:”  َقاَلْت:  َعْنَها  اهلُل  َي  َر�سِ َعاِئ�َسَة  َعْن   )2(
 { ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  وجـــل{  عــز  اهلِل 
ْمَر، َوُهَو  ]املوؤمنون:60[ يا ر�سول اهلل| ُهَو الَِّذي َيْزيِن َوَي�ْسِرُق َوَي�ْسَرُب اخْلَ
ُه  َوَلِكنَّ يِق  دِّ ال�سِّ ِبْنَت  َيا  اأَْو  َبْكٍر  اأَِبي  ِبْنَت  َيا  »َل«،  َقاَل:  اهلَل  عز وجل  َيَخاُف 
ُق َوُهَو َيَخاُف اأَْن َل ُيتْقَبَل ِمْنُه«)2(. رواه الإمام  دَّ لِّي َوَيَت�سَ وُم َوُي�سَ ُجُل َي�سُ الرَّ

اأحمد والرتمذي والبيهقي وغريهم . 

ففيه دليل على اأن اخلوف يكون مع الطاعة .

ومن الآثار ما ورد :

َقْوَل  َتُقوِلنَي  َلَها:  َوَيــُقــوُل  َنْف�َسُه  ُيَعاِتُب  ــاَن  َك َماِك»اأنهَ  ال�سِّ اْبــُن  عن   )1(
َتْدُخِليَها،  اأَْن  َتْطُلِبنَي  َة  نَّ اجْلَ َذِلَك  َوِمع  امْلَُناِفِقنَي،  َعَمَل  َوَتْعَمِلنَي  اِهِديَن  الزَّ

ِة َقْوٌم اآَخُروَن َوَلُهْم اأَْعَماٌل َغرْيُ َما َنْحُن َعاِمُلوَن«)3(.  َهْيَهاَت َهْيَهاَت.. ِلْلَجنَّ
ا�ِص اإلَّ َرُجاًل َواِحًدا  َة ُكلُّ النَّ نَّ َلِف:»َلْو ُنوِدَي ِلَيْدُخْل اجْلَ )2( َوَقاَل َبْع�ُص ال�سَّ

الو�سايا، باب  }، ويف  ڇ ڇ ڇ   } باب  ال�سعراء،  �سورة  تف�سري  البخاري 8/ 386 يف   )1
هل يدخل الن�ساء والأولد يف الأقارب، ويف الأنبياء، باب من انت�سب اإلى اآبائه يف الإ�سالم واجلاهلية، 

وم�سلم رقم )206( يف الإميان، باب قوله تعالى:{ ڇ ڇ ڇ } ، والرتمذي رقم )3184( 
لع�سريته  اأو�سى  اإذا  باب  الو�سايا،  يف   248  /  6 والن�سائي  ال�سعراء،  �سورة  ومن  باب  التف�سري،  يف 

الأقربني.
الكرمية»الرتمذي«  بالآية  لئال تختلط  املكتوب فنقلناها  لها( وقد كانت يف �سلب  2( )ياأتون قراءة 
رقم )3174( يف التف�سري، باب ومن �سورة املوؤمنني، ويف �سنده انقطاع، فاإن عبد الرحمن بن وهب 
الهمداين - الراوي عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها مل يدركها، لكن له �ساهد يتقوى به من حديث اأبي 
هريرة عند ابن جرير 18 / 26، وقد �سححه احلاكم 2 / 394 ووافقه الذهبي. قال ابن كثري يف معنى 
الآية: يعطون العطاء وهم خائفون وجلون اأن ل يتقبل منهم خلوفهم اأن يكونوا قد ق�سروا يف القيام 
ب�سروط العطاء، وهذا من باب الإ�سفاق والحتياط. واأخرجه احلميدي )275( و»اأحمد« )159/6( 

ويف )205/6( و»ابن ماجة« )4198(. 
3 ( الزواجر عن اقرتاف الكبائر )1/ 28(.
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ُجَل«)1(. �ِسيُت اأَْن اأَُكوَن َذِلَك الرَّ خَلَ
)3( وكان �سهل الت�سرتي ر�سي اهلل عنه يقول: خوف ال�سديقني من �سوء 

اخلامتة عند كل خطوة وحركة، وهم الذين و�سفهم اهلل بقوله :{ ٻ 
.)2()]60 پ پ پ پ ڀ }]املوؤمنون: 

له:  فقيل  ويجزع،  يبكي  جعل  عنه  اهلل  ر�سي  �سفيان  احت�سر  وملا   )4(
يا اأبا عبد اهلل عليك بالرجاء، فاإن عفو اهلل اأعظم من ذنوبك، فقال: اأو على 
ذنوبي اأبكي، لو علمت اأين اأموت على التوحيد، مل اأبال باأن األقى اهلل باأمثال 

اجلبال من اخلطايا)3(.

اأح�ال الأنبياء و املالئكة يف اخل�ف 

اهلل  عند  مكانتهم  مع  وال�سالم،  ال�سالة  عليهم  واملالئكة  الأنبياء  اإن 
تعالى، كان خوفهم اأ�سد وبكاوؤهم اأكرث، ففي ال�سحيحني عن َعْبِد اهلِل ْبِن 
َقاَل:  القراآَن«  علي  »اْقــراأْ   :| النبي  َقاَل يل  َقاَل:  عنه،  اهلل  َم�ْسُعوٍدر�سي 
�ْسَمَعُه ِمْن  ُقْلُت: َيا َر�ُسوَل اهلِل اأَْقَراأُ عليَك، َوعليَك اأُْنِزَل َقاَل: » اإِينِّ اأُِحبُّ اأَْن اأَ
�َساَء، َحتَّى جَئُت اإلى  هذه الآية {َفَكْيَف اإَِذا ِجْئنَا  ي « َفَقَراأُْت عليه �سورة النِّ َغرْيِ
ٍة ب�َشِهيٍد َوِجْئنَا ِبَك َعَلى ه�ؤاَلِء �َشِهيًدا} َقاَل: َح�ْسُبَك الآَن، َفاْلَتَفتُّ  ِمْن ُكلِّ اأُمَّ

َذا َعْيَناُه َتْذِرَفاِن«)4(. اإليِه، َفاإِ

1 ( الزواجر عن اقرتاف الكبائر )1/ 29(.
ال�سديقني من  يقول: خوف  �سهل رحمه اهلل  اأبو حممد  كان  وقد  القلوب )1/ 387(  2 ( ويف قوت 
�سوء اخلامتة عند كل حركة، وكل خطرة وهمة، يخافون البعد من اهلل تعالى، وهم الذين مدحهم 
اهلل تبارك وتعالى )وقلوبهم وجلة( وقال ل ي�سح خوفه حتى يخاف من احل�سنات كما يخاف من 

ال�سيئات. وانظر اإحياء علوم الدين )4/ 172(.
3 ( الأثرين يف قوت القلوب )1/ 387( اإحياء علوم الدين )4/ 172(.

4( البخاري 9 / 85 يف ف�سائل القراآن، باب البكاء عند قراءة القراآن، وباب من اأحب اأن ي�سمع القراآن 
للقارئ: ح�سبك، وم�سلم رقم )800( يف �سالة امل�سافرين، باب ف�سل  من غريه، وباب قول املقرئ 
ا�ستماع القراآن، والرتمذي رقم )3027( و )3028( يف تف�سري القراآن، باب ومن �سورة الن�ساء، واأبو 

داود رقم )3668( يف العلم، باب يف الق�س�ص.
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وبكاوؤه | على املفرطني، اأو لعظم ما ت�سمنته الآية من هول املطلع و�سدة 
الأمر . وروى اأبو داود و الرتمذي باإ�سناد �سحيح :َعن عبيد اهلل بن ال�سخري 
لِّي، وجلوفه اأزيز كاأزيز  ر�سي اهلل عنه، َقاَل: »اأتيت َر�ُسول اهلل | َوُهَو ُي�سَ

امْلرجل من اْلبكاء«)1( اأي فوران وغليان كغليان القدر على النار. 

اإبراهيم خليل  قلب  اأزيــز  ي�سمع  كان  ر�سي اهلل عنه:  ــدرداء  ال اأبــو  وقــال 
الرحمن عز وجل اإذا قام اإلى  ال�سالة من م�سرية ميل خوفًا من ربه)2( رواه 

ابن اأبي الدنيا.

اإَِلى  ــُه  ــسَ َراأْ� َرَفـــَع  وجــل»َمــا  عز  َداُوَد  اأن  اهلل  رحمه  اأحمد  الإمـــام  وروى 
عز وجل«)3( وقال امل�سيح عليه ال�سالم  َماِء)بعد خطيئته( َحَياًء ِمْن اهلِلِ ال�سَّ
ِة،  رْبَ َعَلى امْلَ�َسقَّ ملعا�سر احلواريني :» َخ�ْسَيُة اهلل وُحبُّ اْلِفْرَدْو�ِص ُيوِرَثاِن ال�سَّ
ْوَم َعَلى امْلََزاِبِل َمَع  ْنَيا«)4(»ِبَحقٍّ اأَُقوُل: اإِنَّ اأَْكَل ال�سعري، َوالنَّ َوُيَباِعَداِن ِعْن الدُّ

اْلِكاَلِب يف طلب اْلِفْرَدْو�َص قليل«)5(. رواه اأبو نعيم و غريه .

يَل: َما يِل َل اأََرى ِميَكاِئيَل  ُه |:»�َساأََل ِجرْبِ وَعِن اأََن�َص ر�سي اهلل عنه اأَنَّ
رواه  اُر«)6(.  النَّ ُخِلَقِت  ُمْنُذ  ِميَكاِئيُل  ِحَك  �سَ َما  يُل:  ِجرْبِ فَقاَل  َحُك؟  َي�سْ

1 ( رواه اأبو داود رقم )904( يف ال�سالة، باب البكاء يف ال�سالة، والن�سائي 3 / 13 يف ال�سهو، باب 
البكاء يف ال�سالة، ورواه اأي�سًا اأحمد يف » امل�سند » 4 / 25 و 26، وهو حديث �سحيح.

2 ( اإحياء علوم الدين )4/ 181(.
والزهد  املبارك  والرقائق لبن  والزهد  املروزي )844/2(  بن ن�سر  ال�سالة ملحمد  3(تعظيم قدر 

لنعيم بن حماد )163/1()475( اإحياء علوم الدين )4/ 182(
4 ( الزهد والرقائق لبن املبارك والزهد لنعيم بن حماد )2/ 46( حلية الأولياء )8/ 142( اإحياء 

علوم الدين )4/ 183(.
5 ( �سفة اجلنة لأبي نعيم الأ�سبهاين)1/ 61()37( واملجال�سة وجواهر العلم )2/ 398()577( 

والزهد لأحمد بن حنبل )�ص: 51()326( اإحياء علوم الدين )4/ 183(.
6 ( الرقة والبكاء لبن اأبي الدنيا )�ص: 269( ذكر النار لعبد الغني املقد�سي )�ص: 108()107( 
�سفة النار )�ص: 135( اإحياء علوم الدين )4/ 181( وقال الهيثمي يف جممع الزوائد )10/ 385( 
وقال يف  ِثَقاٌت.  ِرَجاِلِه  ُة  َوَبِقيَّ ِعيَفٌة،  �سَ َوِهَي  نَي  امْلََدِنيِّ َعِن  ا�ٍص،  َعيَّ ْبِن  اإِ�ْسَماِعيَل  ِرَواَيِة  ِمْن  اأَْحَمُد  َرَواُه 
ثابت  رواية  كتاب اخلائفني من  الدنيا يف  اأبي  وابن  اأحمد  رواه  الإحياء )4/ 82(   اأحاديث  تخريج 
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 . باإ�سناد جيد  اأحمد  الإمام 

ُخِلَقِت  ُمْنُذ  اأََحُد منُهْم  َحْك  َي�سْ مَلْ  َماَلِئَكًة   ِ هلِلَّ »اإِنَّ  الدنيا:  اأبي  ابن  وروى 
َبُهْم بها«)1(. َب اهلل عليِهْم َفُيَعذِّ اَفَة اأَْن َيْغ�سَ اُر، خَمَ النَّ

فيه  تاأمل  ال�سالم  و  ال�سالة  عليهم  واملالئكة  الأنبياء  خــوف  فهذا 
به. لتعترب 

اأح�ال ال�شحابة و التابعني و ال�شلف ال�شالح يف �شدة اخل�ف:

لذلك غلب اخلوف على  به،  العلم  اأن احلامل على خوف اهلل هو  علمت 
علماء ال�سحابة ومن بعدهم، حتى كان بع�سهم ي�سعف، وبع�سهم يده�ص 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   }: تعالى  قال  عليه،  مغ�سيًا  ي�سقط  وبع�سهم 
ڇ  ڇ  ڇ      چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ    ڃ      ڃ      ڄ  ڄ  
 107 ]الإ�سراء:   { ڎ  ڎ   ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
�سدة  وبكيًا من  �سجدًا  الأر�ــص  على  �سقطوا  الكتاب  اأهل  فهوؤلء   .  ]109 -
اخل�سية ول�سدة اخلوف، قال اأبو بكرر�سي اهلل عنه يومًا لطائر :»ليتني مثلك 

اأي�سا يف حق  ال�سنة من حديث ثابت مر�سال وورد ذلك  باإ�سناد جيد ورواه ابن �ساهني يف  اأن�ص  عن 
اخلائفني،،وقال  كتاب  يف  الدنيا  اأبي  ابن  رواه  جربيل  حق  ويف  ال�سعب  يف  البيهقي  رواه  اإ�سرافيل. 
�سعيب  العالمة  قال   )156 )�ص:  الهيتمي  حجر  لبن  احلديثية  الفتاوى  انظر  جيد  �سنده  الهيثمي 
اإ�سناده �سعيف جلهالة حميد بن عبيد  الر�سالة )21/ 55(   اأحمد ط  الأرناوؤوط يف حتقيقه مل�سند 
مولى بني املعلَّى، وابن عيا�ص-وهو اإ�سماعيل احلم�سي- يف روايته عن غري اأهل بلده خملط، وعمارة 
»الإحياء«  العراقي يف تخريجه على  وت�ساهل احلافظ  اإمنا هو مدين،  بلده،  اأهل  لي�ص من  بن غزية 
واأخرجه الآجري �ص  الإ�سناد.  اإ�سناده! واحلديث يف »الزهد« للم�سنف �ص 69 بهذا  د  181/4 فجوَّ
395، وابن عبد الرب يف »التمهيد« 9/5 من طريق اأبي اليمان احلكم بن نافع، به. واأخرجه اأبو ال�سيخ 
الأ�سبهاين يف »العظمة«)384(من طريق عبد الوهاب ابن ال�سحاك بن اأبان ال�سلمي، عن اإ�سماعيل 
بن عيا�ص، به. وعبد الوهاب مرتوك. وروي مثل هذا احلديث يف حق اإ�سرافيل، اأخرجه البيهقي يف 
»ال�سعب« )913( من طريق �سليمان بن بالل، عن عمرو بن اأبى عمرو مولى املطلب، عن املطلب بن 

عبد اهلل بن حنطب، عن النبي |، مر�ساًل. 
1 ( الرقة والبكاء لبن اأبي الدنيا )�ص: 270( اإحياء علوم الدين )6/ 114(.
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يا طائر، ومل اأخلق ب�سرًا«)1(، وكان رقيق القلب يكرث البكاء عند �سماع القراآن 
فال ميلك عينيه من البكاء، فعن ابن عمر ر�سي اهلل عنهما قال : َقاَل: » مَلَّا 
لِّ  ا�ْسَتدَّ ِبَر�ُسوِل اهلِل | َوَجُعُه قيل له يف ال�سالة َقاَل: ُمُروا اأََبا َبْكٍر َفْلُي�سَ
ا�ِص، َفَقاَلْت َعاِئ�َسُة: َيا َر�ُسوَل اهلِل اإِنَّ اأََبا َبْكٍر َرُجٌل َرِقيٌق القلب، اإَِذا قراأ  ِبالنَّ
، ويف رواية عنها َقاَلْت قالت: اإِنَّ اأََبا  لِّ القراآن غلبه اْلُبَكاِء، َفَقاَل: ُمُروه َفْلُي�سَ

ا�َص ِمَن اْلُبَكاِء«)2( متفق عليه . َبْكٍر اإَِذا َقاَم َمَقاَمَك، مَلْ ُي�ْسِمِع النَّ
وروي عن عمر ر�سي اهلل عنه اأنه كان ي�سقط من اخلوف اإذا �سمع اآية من 
القراآن، فكان يعاد اأيامًا، واأََخَذ ر�سي اهلل عنه يومًا َتِبَنًة ِمَن اْلأَْر�ِص َفَقاَل: 
ُكْنُت  َلْيَتِني  �َسْيًئا مذكورا،  اأَُك  مَلْ  َلْيَتِني  اأخلق  ليتني مل  ِبَنُة،  التَّ َهِذِه  »َلْيَتِني 

ي مَلْ َتِلْديِن .«)3( ا َلْيَت اأُمِّ َن�ْسًيا َمْن�ِسيًّ

1[ وانتهى اإلى قوله  وملا قراأر�سي اهلل عنه{ ٱ ٻ ٻ }]التكوير: 
تعالى :{ ڄ ڃ ڃ } ]التكوير: 10[ خر مغ�سيًا عليه )4(.

1 ( اإحياء علوم الدين )4/ 183(.
حد  وباب  بالإمامة،  اأحق  والف�سل  العلم  اأهل  باب  اجلماعة،  يف  البخاري)137/2و138(  2(رواه 
املري�ص اأن ي�سهد اجلماعة، وباب من قام اإلى جنب الإمام لعلة، وباب اإمنا جعل الإمام ليوؤمت به، وباب 
والقدح  والو�سوء يف املخ�سب  الغ�سل  باب  الو�سوء،  ال�سالة، ويف  الإمام يف  النا�ص تكبري  اأ�سمع  من 
واخل�سب، ويف الهبة، باب هبة الرجل لمراأته واملراأة لزوجها، ويف اجلهاد، باب ما جاء يف بيوت اأزواج 

النبي | وما ن�سب من البيوت اإليهن ، ويف الأنبياء، باب قول اهلل تعالى: { ڇ ڇ        ڇ ڇ ڍ   
ڍ ڌ })يو�سف: 7(، ويف املغازي، باب مر�ص النبي | ووفاته، ويف الطب، باب اللدود، ويف 
العت�سام، باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو يف الدين والبدع، وم�سلم رقم )418( يف ال�سالة، 
باب ا�ستخالف الإمام اإذا عر�ص له عذر من مر�ص و�سفر وغريهما، واملوطاأ 1 / 170 و 171 يف ق�سر 
ال�سديق  بكر  اأبي  مناقب  باب  املناقب،  يف   )3673( رقم  والرتمذي  ال�سالة،  جامع  باب  ال�سالة، 

ر�سي اهلل عنه والن�سائي 2 / 98 - 100 يف الإمامة، باب الئتمام بالإمام ي�سلي قاعدًا.
بن حماد )1/  لنعيم  والزهد  املبارك  لبن  والرقائق  الزهد   )98 �سيبة )7/  اأبي  ابن  ( م�سنف   3
ع�ساكر  وابن   )26 )�ص:  الدنيا  اأبي  لبن  املتمنني   )920  /3( �سبة  لبن  املدينة  تاريخ   )234()79

. )313/44(
4 ( اإحياء علوم الدين )4/ 184(.
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ومر يومًا بدار اإن�سان، وهو ي�سلي ويقراأ �سورة والطور فوقف ي�ستمع، فلما 
بلغ قوله تعالى  ){ ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ } ]الطور: 8-7[( 
نزل عن حماره وا�ستند اإلى  حائط، ومكث زمانًا ورجع اإلى  منزله فمر�ص 

�سهرًا يعوده النا�ص وما يدرون ما مر�سه«)1(.

وقال   :)2 ْبَعْث«) اأُ مَلْ  ِمّت  َذا  اإ اأَينِّ  عنه»َوِدْدت  اهلل  ر�سي  عثمان  وقال 
ى  ى  ې   »{ې  تعالى:  قــولــه  يف  عنهما  اهلل  ر�ــســي  عمر  ابــن 
ُهَو   ]9 ]الزمر:   { ۇئ ۇئ  وئ  وئ    ەئ   ەئ  ائ  ائ 

.  )3 عنه«) اهلل  ر�سي  اَن  َعفَّ ْبُن  ُن  ُعْثَما

اأُْبَعْث«،)4( ومل يرد به  مَلْ  اإَِذا ِمتُّ  وقال ابن م�سعود ر�سي اهلل عنه»َلْيَتِني 
حقيقة التمني، بل اأظهر اأن له قبائح يخاف من املوؤاخذة عليها بعد البعث.

اْلَفْجَر وقد  �َسلََّم من �سالة  َطاِلٍب ر�سي اهلل عنه وقد  اأَِبي  ْبِن  وَقاَل علي 
ٍد |؛ َفلَم اأََر اليْوَم �َسْيًئا  مَّ َحاَب حُمَ َعاَلِه َكاآَبًة، وُهَو يَقلََّب َيَدُه، َلَقْد َراأَْيُت اأَ�سْ
ُرَكِب  َكاأَْمَثاِل  ْعُيِنِهْم  اأَ َبنْيَ  ا،  ُغرْبً ْفًرا  �ُسْعًثا �سُ ِبُحوَن  َكاُنوا ُي�سْ َلَقد  ُي�ْسِبُهُهْم، 

1 ( م�سند الفاروق لبن كثري )2/ 607( التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار )�ص: 41( 
تاريخ دم�سق لبن ع�ساكر )44/ 308( حم�ص ال�سواب يف ف�سائل اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب 
)1/ 397( مناقب عمر لبن اجلوزي: �ص 88،الرقة والبكاء، عبد اهلل بن اأحمد املقد�سي �ص166( . 
ويف ف�سائل القراآن لبن �سالم )�ص: 136( )141( عن احل�سن ، قال : » قراأ عمر بن اخلطاب ر�سي 
اهلل عنه: اإن عذاب ربك لواقع ماله من دافع قال : فربا منها ربوة عيد منها ع�سرين يوما « ويف الرقة 

اِب، َرُجاًل َيْقَراأُ: { ۓ   طَّ ، َقاَل: �َسِمَع ُعَمُر ْبُن اخْلَ ْعِبيِّ والبكاء لبن اأبي الدنيا)�ص:93()100(َعِن ال�سَّ
َطِرُب. َفِقيَل  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ } ]الطور:7-8[ ، َفَجَعَل َيْبِكي َحتَّى ا�ْسَتدَّ ُبَكاوؤُُه. ُثمَّ َخرَّ َي�سْ

ي«. َلُه يِف َذِلَك َفَقاَل:»َدُعويِن، َفاإِينِّ �َسِمْعُت َق�َسَم َحقٍّ ِمْن َربِّ
2 ( اإحياء علوم الدين )4/ 183(.

النفائ�ص)2/ 156(  ومنتخب  املجال�ص  نزهة  ال�سفوة )1/ 115(  الأولياء)1/ 56( �سفة  3( حلية 
الزواجر )1/ 30(.

4 ( الطبقات الكربى ط دار �سادر )158/3( وم�سنف ابن اأبي �سيبة )7/ 105( الزهد لأحمد بن 
حنبل )1/ 289()854( املتمنني لبن اأبي الدنيا )�ص: 30()20(  الزهد لالإمام وكيع اجلراح رقم 

.)162(
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َبنْيَ  يراوحون  وجل،  عز  اهلِل  ِكَتاَب  َيْتُلوَن  َوِقَياًما  ًدا  �ُسجَّ  ِ هلِلَّ َباُتوا  َقْد  امْلَْعِز، 
يُد  مَيِ َكَما  َماُدوا  وجل؛  اهلَل عز  َوَذَكــُروا  َبُحوا  اأَ�سْ َذا  َفاإِ َواأَْقَداِمِهْم،  ِجَباِهِهْم 
يِح، َوَهِمَلْت اأَْعُيُنُهْم بالدموع َحتَّى ُتَبلَّ ِثَياُبُهْم، َواهلِل!َ َكاأَينَّ  َجُر يِف َيْوِم الرِّ ال�سَّ
اْبُن  َرَبُه  �سَ َحتَّى  اِحًكا  �سَ ذلك  بعد  ُرِئَي  َفَما  قام؛  ُثمَّ  َغاِفِلنَي.  َباُتوا  ياْلَقْوَم 

ُمْلَجٍم«. )1(

بل  َقاَل:  ُتْعِفيِني  اأَل  َقاَل:  عليا،َ  يِل  ْف  :�سِ َداِئيِّ ال�سُّ َراٍر  ِل�سِ ُمَعاِوَيُة  وَقاَل 
َبِعيَد  َكاَن  ُه  َفاإِنَّ  ، ُبدَّ َل  اأنه  ا  اأَمَّ َقاَل:  اأُْعِفيَك  َل  َقاَل:  ُتْعِفيِني:  اأَل  َقاَل:  �سفه  
ُر اْلِعْلُم  اًل َوَيْحُكُم َعْدًل، َيَتَفجَّ امْلََدى )وا�سع العلم(، �َسِديَد اْلُقَوى، َيُقوُل َف�سْ
َوَزْهَرِتَها،  ْنَيا  الدُّ ِمَن  َي�ْسَتْوِح�ُص  َنَواِحيِه،  ِمْن  ْكَمُة  احْلِ َوَتْنِطُق  َجَواِنِبِه،  ِمْن 
ُه،  ِن�ُص ِباللَّْيِل َوُظْلَمِتِه، َوَكاَن َواهلِل َغِزيَر اْلدمَعِة، َطِويَل اْلِفْكَرِة، ُيَقلُِّب َكفَّ َوَي�ْسَتاأْ
َكاَن  َما ح�سر،  َعاِم  الطَّ َوِمَن  َما خ�سَن،  اللَِّبا�ِص  ِمَن  ُيْعِجُبُه  َنْف�َسُه،  َوُيَخاِطُب 
ِبِه  ْلَناُه، وياأتينا اإذا دعوناه، َونحَن َواهلِل َمَع َتَقرُّ اإَِذا �َساأَ ُيِجيُبَنا  َواهلِل َكاأََحِدَناَ 
ُم  ُيَعظِّ امْلَْنُظوِم،  ِمْثِل اللُّوؤُْلوؤِ  َفَعْن  َم  َتَب�سَّ َفاإِْن  َلُه،  َهْيَبًة  ُنَكلُِّمُه  َل  ا  ِمنَّ َوُقْرِبِه  َِلَنا 
ِعيُف  يِن، َوُيِحبُّ امْلَ�َساِكنَي، وَل َيْطَمُع اْلَقِويُّ يِف َباِطِلِه، َوَل َيْياأَ�ُص ال�سَّ اأَْهَل الدِّ
ِمْن َعْدِلِه، َواأَ�ْسَهُد ِباهلِل َلَقْد َراأَْيُتُه يِف َبْع�ِص َمَواِقِفِه، َوَقْد اأَْرَخى اللَّْيُل �ُستوَرُه، 
ْلُمَل  مَتَ َيَتَمْلَمُل  َيِتِه،  حِلْ َعَلى  ا  َقاِب�سً َراِبِه  حِمْ يِف  متثل  وقد  وُمُه،  جُنُ َوَغــاَرْت 
ِزيِن،َفَكاأَينِّ اأَ�ْسَمُعُه َيُقوُل:  ِليِم،)اللديغ �سمي بذلك تفاوؤًل( َوَيْبِكي ُبَكاَء احْلَ ال�سَّ
�سِت، اأم  ْنَيا: اإيل  َتَغرَّ ْنَيا: يا دُّ ُع اإليِه - ُثمَّ َيُقوُل يا دُّ رَّ َنا - َيَت�سَ َنا َيا َربَّ َيا َربَّ
ي، َقْد َبَتتُِّك َثاَلًثا ل يل فيك، َفُعْمُرِك  ي َغرْيِ ْفِت، َهْيَهاَت َهْيَهاَت، ُغرِّ َبيَّ َت�َسوَّ
َفِر، َوَوْح�َسِة  اِد، َوُبْعِد ال�سَّ رٌي،وعي�سك حقري، َوَخَطُرِك كِبرٌي، اآٍه ِمْن ِقلَِّة الزَّ َق�سِ
ِه َوَقِد  ُفَها ِبُكمِّ َيِتِه فَما ملكَها، َوهو ُيَن�سِّ ِريِق«. َفذَرَفْت ُعيون ُمَعاِوَيَة َعَلى حِلْ الطَّ

قدامة  لبن  والبكاء  الرقة  هالك  اإ�سناده  قال   )1466()311/4( العلم  وجواهر  املجال�سة   )1
الدنيا )�ص:25( تذكرة اخلوا�ص ل�سبط ابن اجلوزي )�ص: 386(  اأبي  51( مقتل على لبن  )�ص: 
حلية الأولياء )76/1(. التب�سرة لبن اجلوزي )1/ 500( �سفة ال�سفوة )1/ 124( البداية والنهاية 

ط اإحياء الرتاث )8/ 7( تاريخ دم�سق لبن ع�ساكر )42/ 492(.
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َكاَن واهلل كذلك،  �َسِن  احْلَ اأَبا  اهلُل  َرِحَم  َقاَل معاوية:  ِباْلُبَكاِء،  اْلَقْوُم  اْخَتَنَق 
َل  ِحْجِرَها،  َواِحُدَها يِف  ُذِبَح  َمْن  َقاَل: »حزن  َراُر؟  َيا �سِ َكْيَف َوحزُنَك عليِه 

َتْرَقاأَُ َعربُتَها، َوَل َي�ْسُكُن ُحْزُنَها.«)1(

وكان علي بن احل�سني ر�سي اهلل عنهما : اإذا تو�ساأ ا�سفر لونه، فيقول له 
اأهل بيته: ما هذا الذي يعتادك عند الو�سوء . فيقول : اأتدرون بني يدي من 

اأريد اأن اأقوم )2(.

ومر احل�سن الب�سري َرِحَمُه اهلُل ب�ساب َوُهَو م�ستغرق يِف �سحكه جال�ص َمَع 
قوم، فَقاَل َلُه احل�سن: َيا فتى هل مررت بال�سراط..؟ َقاَل: ل. فَقاَل: فهل 
ة ت�سري اأم اإَِلى النار؟ َقاَل: ل. َقاَل: فما َهَذا ال�سحك. َقاَل:  نَّ تدري اإَِلى اجْلَ

فما ُروؤَِي َذِلَك الفتى بعدها �ساحًكا)3(.

اإمنا  اأبدا،  ي�ساأل اهلل اجلنة  ال�سلمي من اخلائفني، ومل يكن  وكان عطاء 
األ ت�ستهي �سيئًا فقال: »اإن خوف  كان ي�ساأل اهلل العفو، وقيل له يف مر�سه 
جهنم مل يدع يف قلبي مو�سعًا لل�سهوة«، ويقال »اإنه ما رفع راأ�سه اإلى ال�سماء 
ول �سحك اأربعني �سنة«، وكان اإذا اأ�سابتهم ريح اأو برق اأو غالء ، قال هذا 

من اأجلي ي�سيبهم لو مات عطاء ل�سرتاح النا�ص«.)4(

وقال رجل للح�سن الب�سري رحمه اهلل : يا اأبا �سعيد كيف اأ�سبحت..؟ 
قال بخري، قال كيف حالك..؟ فتب�سم احل�سن، وقال ت�ساألني عن حايل، 

1 ( ترتيب الأمايل اخلمي�سية لل�سجري )2/ 431( حلية الأولياء )1/ 84( تذكرة اخلوا�ص ل�سبط ابن 
اجلوزي )�ص: 347( مقتل على لبن اأبي الدنيا )�ص: 89()105( �سفة ال�سفوة )1/ 119( ذخائر 
مناقب  يف  الن�سرة  الريا�ص   )1107  /3( ال�ستيعاب   )100 )�ص:  القربى  ذوي  مناقب  يف  العقبى 

الع�سرة )3/ 187( تاريخ دم�سق )24/ 401(.
2 ( خمت�سر منهاج القا�سدين )20/1( خمت�سر تاريخ دم�سق)17/ 236( تذكرة اخلوا�ص ل�سبط 

ابن اجلوزي )�ص: 618(.
3 ( اإحياء علوم الدين )4/ 185(وموارد الظماآن لدرو�ص الزمان )2/ 396(.

4 ( اإحياء علوم الدين )4/ 185(.
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ما ظنك بنا�ص ركبوا �سفينة حتى تو�سطوا البحر فانك�سرت �سفينتهم فتعلق 
كل اإن�سان منهم بخ�سبة على اأي حال يكون..؟ قال الرجل: على حال �سديدة، 

قال احل�سن: حايل  اأ�سد من حالهم)1(. نقله يف القوت .

هذا �سيء من خماوف اخللفاء والأولياء والعلماء وال�سهداء وال�ساحلني 
لي�ص  ولكن  ذنوبنا،  لكرثة  باخلوف  منهم  اأجــدر  ونحن  عنهم،  اهلل  ر�سي 
اخلوف بكرثة الذنوب، بل ب�سفاء القلوب وكمال املعرفة، فاأف�سى بهم �سفاء 

قلوبهم وعلمهم باهلل اإلى اخل�سية منه . 

اإلى الأمن  واأف�ص بنا عمى قلوبنا وجهلنا مبا لنا ومقامنا من اهلل تعالى 
ن�ساأل اهلل تعالى  ال�سالمة والتوفيق .

 َ �ْسَيِة َفَقاَل:» ِهَي اأَْن َتْخ�َسى اهللَّ ر�سي اهلل عنه َعْن اخْلَ َو�ُسِئَل �َسِعيُد ْبُن ُجَبرْيٍ
يِه، َفَهِذِه ِهَي َخ�ْسَيُتُه«)2(. وَل َخ�ْسَيُتُه َبْيَنك َوَبنْيَ َمَعا�سِ َتَعاَلى َحتَّى حَتُ

واإمنا  العمل،  ترتك  ثم  �ساعة  فتبكي   : الن�ساء  رقة  باخلوف  يراد  ولي�ص 
على  ويحمله  املعا�سي،  عن  �ساحبه  مينع  حتى  القلب  ي�سكن  خوف  يراد 
مالزمة الطاعة، فهذا هو اخلوف النافع، ل خوف احلمقى الذين اإذا �سمعوا 
ما يوجب اخلوف مل يزيدوا على اأن يقولوا : رب �سلم نعوذ باهلل وهم مع ذلك 
م�سرون على القبائح، وال�سيطان ي�سخر بهم كما ت�سخر اأنت مبن راأيته وقد 
ق�سده �سبع �سار وهو اإلى جانب ح�سن منيع بابه مفتوح له، فلم يفزع اإليه 

واإمنا اقت�سر على )رب �سلم( حتى جاءه ال�سبع فافرت�سه .

1 ( اإحياء علوم الدين )4/ 187(.
2(الزهد والرقائق لبن املبارك والزهد لنعيم بن حماد)2/ 35( الزواجر )1/ 37( �سفة ال�سفوة 

.)45 /2(
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يف احلث على امل�شارعة اإىل  �شالح العمل، والتحذير من التاأخري :

ل �سك اأن من له اأخوان غائبان ينتظر قدوم اأحدهما يف غد، والآخر بعد 
وعدمه  النتظار  لقرب  نتيجة  فال�ستعداد  الثاين،  دون  لالأول  ي�ستعد  �سنة 

نتيجة بعده.

فمن انتظر املوت بعد �سنة ا�ستغل بطول املدة ون�سي ما وراءها، ومل يفكر 
فاإنه  العمل،  اإلى   املبادرة  اأن كل يوم مي�سي نق�ص منها، وذلك مينعه من 

اأبدًا يرى لنف�سه مت�سعًا من الوقت فيوؤخر العمل، وقد قال تعالى:{ڦ 
بادروا  اأي  وامل�سارعة،  املبادرة  مبعنى  امل�سابقة  ڦ}]البقرة:148[( 
اهلل  فاإن  لأخراكم،  دنياكم  يف  وتــزودوا  لربكم،  �سكرا  ال�ساحلة  بالأعمال 

تعالى قد بني لكم �سبيل النجاة فال عذر لكم يف التفريط.

پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   }(: تــعــالــى  وقــــال   
133[( اأي بادروا اإلى ما  عمران:  پ ڀ ڀ ڀ }]اآل 
يوؤدي اإليهما من اأداء الواجبات وترك املنهيات، وتخ�سي�ص العر�ص بالذكر، 
اإل اهلل تعالى  على طريقة  اإلى  غاية ل يعلمها  للمبالغة يف و�سعها بال�سعة 

التمثيل .

وَعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة ر�سي اهلل عنه اأن ر�سول اهلل | قال)َباِدُروا ِباْلأَْعَماِل 
ِغًنى  الآخـــرة)اأَْو  اأمــور  عن  �ساغال  ُمْن�ِسًيا(  َفْقًرا  اإِلَّ  َتْنَتِظُروَن  هل  �َسْبًعا، 
ًدا( مورثًا للفند حمركًا وهو  ا ُمْف�ِسًدا( حلاله )اأَْو َهَرًما ُمَفنِّ ُمْطِغًيا، اأَْو َمَر�سً
اُل �َسرُّ  جَّ اُل فالدَّ جَّ ِو الدَّ ِهًزا( �سريعًا )اأَ �سعف الراأي واخلطاأ فيه )اأَْو َمْوًتا جُمْ
( الداهية الأمر الفظيع الذي  اَعُة اأَْدَهى َواأََمرُّ اَعُة َفال�سَّ غائب ُيْنَتَظر، اأَِو ال�سَّ
ل ُيهتدى اإلى  اخلال�ص منه، والقيامة يف اأق�سى غاية من الفظاعة واملرارة. 

رواه الرتمذي و قال حديث ح�سن)1(.

1 ( رواه الرتمذي رقم )2307( يف الزهد، باب ما جاء يف املبادرة بالعمل، ويف �سنده حمرز بن هارون 
وهو مرتوك، ومع ذلك فقد قال الرتمذي: هذا حديث ح�سن غريب، ل نعرفه من حديث الأعرج عن 

اأبي هريرة اإل من حديث حمرز بن هارون.
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 |  ِ اهللَّ َر�ُسوُل  َقــاَل  عنه:  اهلل  ر�سي  اْلأَْوِديِّ  َمْيُموٍن  ْبِن  َعْمِرو  وَقــاَل   -
َتَك َقْبَل  حَّ ِلَرُجٍل َوُهَو َيِعُظُه »اْغَتِنْم َخْم�سًا قْبَل َخْم�ٍص:»َحياَتَك َقْبَل َمْوِتَك َو�سِ
�َسَقِمَك، وَفراَغَك َقْبَل �ُسْغِلَك و�َسباَبَك َقْبَل َهَرِمَك وِغناَك َقْبَل َفْقِرَك«)1( رواه 

البيهقي واحلاكم باإ�سناد ح�سن.

ْم�ُص  ِ | َوال�سَّ - وقال اْبِن ُعَمَرر�سي اهلل عنه َقاَل:َخَرَج عليَنا َر�ُسوُل اهللَّ
ْنَيا اإِلَّ كَما َبِقَي  َعِف )غ�سون النخل( َفَقاَل:» َما َبِقَي ِمَن الدُّ َعَلى اأَْطَراِف ال�سَّ
ى ِمْنُه«)2( . رواه ابن اأبي الدنيا و الرتمذي باإ�سناد  ِمْن َيْوِمَنا َهَذا فيما َم�سَ

ح�سن . 

ٻ  ٻ  ٻ   |:{ٱ   ِ اهللَّ َر�ُسوُل  َتاَل  عنه:  اهلل  ر�سي  َم�ْسُعوٍد  اْبِن  وَقاَل 
ِ |:» اإِنَّ  125[ َفَقاَل َر�ُسوُل اهللَّ ٻ پ پ پ}]الأنعام: 
ِعاْلٍمة  ِمْن  ِلَذِلَك  َهْل   ِ اهللَّ َر�ُسوَل  َيا  َفِقيَل:  اْنَف�َسَح«  ْدَر  ال�سَّ َدَخَل  اإَِذا  النُّوَر 

)7846 احلاكم)341/4ح  اأخرجه  اأثبتناه،  ما  وال�سواب  عمر  ابن  عن  اهلل  رحمه  املوؤلف  1(ذكره 
وقال:�سحيح على �سرط ال�سيخني. والبيهقي ال�سعب)263/7ح10248( وقال البيهقي: هكذا وجدته 
اأبى الدنيا، وهو غلط واإمنا املعروف بهذا الإ�سناد  يف كتاب ق�سر الأمل وكذلك رواه غريه عن ابن 
قال  احلديث.   «  ... النا�ص  من  كثري  فيهما  مغبون  »نعمتان  حديث  فذكر   ... اأخربنا  ما 
كتاب  يف  رواه  اإمنا  املبارك  بن  اهلل  فعبد  خم�ًسا«  اغتنم  حديث:  »يعني  الأول  املنت  واأما  البيهقي: 
الرقاق عن جعفر بن برقان... بحديث عمرو بن ميمون الأودي مر�ساًل. من حديث ابن عبا�ص، وروي 
واأبو نعيم يف   ، اأخرجه ابن املبارك يف الزهد )2/1، رقم 2(  من حديث عمرو بن ميمون مر�سال: 
اأبى  ابن  ا:  اأي�سً واأخرجه   .  )10250 رقم   ،263/7( الإميان  �سعب  يف  والبيهقي   ،)148/4( احللية 
�سيبة )77/7، رقم 34319(، والق�ساعي )425/1، رقم 729( . قال احلافظ يف الفتح )235/11(: 
 : املناوي )16/2(  وقال  بن ميمون.  ب�سند �سحيح من مر�سل عمرو  الزهد  املبارك يف  ابن  اأخرجه 
قال الزين العراقي: اإ�سناده ح�سن. وعزاه العجلوين )166/1( لأحمد يف الزهد والبيهقي عن عمرو 
بن ميمون مر�ساًل. ومن غريب احلديث: »اغتنم خم�ًسا قبل خم�ص«: بادر بفعل خم�سة اأ�سياء و�سارع 

باغتنامها قبل ح�سول خم�سة اأ�سياء.
2 ( ق�سر الأمل لبن اأبي الدنيا )�ص: 94()120( قال احلافظ العراقي يف تخريج اأحاديث الإحياء 
)4/ 459(  اأخرجه ابن اأبي الدنيا فيه باإ�سناد ح�سن والرتمذي نحوه من حديث اأبي �سعيد وح�سنه. 
اأحمد  ا:  اأي�سً اأخرجه احلاكم )481/2، رقم 3656( وقال: �سحيح الإ�سناد. واأخرجه  وبلفظ قريب 

)133/2، رقم 6173( .
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ُلوِد،  اخْلُ َداِر  اإَِلــى  َنــاَبــُة  َواْلإِ اْلــُغــُروِر،  َداِر  َعْن  التََّجايِف  َنَعْم،   « َقــاَل:  ُتْعَرُف؟ 
وابن  واحلاكم  ال�سعب  يف  البيهقي  رواه  ُنُزوِلِه«)1(.  َقْبَل  ِلْلَمْوِت  َواِل�ْسِتْعَداِد 

الدنيا، وغريهم من طرق عدة .

اأعمال اخلري  اإِلَّ يف  َخرْيٌ  �َسْيٍء  ُكلِّ  يِف  »التُّوؤََدُة  ُعَمُرر�سي اهلل عنه:  َوَقاَل 
لاْلآِخَرِة«)2(.

ْيٌف، َوَماَلُه  لَّ َوُهَو �سَ َبَح اإِ وَقاَل َعْبُد اهلِل ْبُن َم�ْسُعوٍد:»َما ِمْنُكْم من اأََحٌد اأَ�سْ
اٌة اإَِلى اأَْهِلَها «)3(. رواه الطرباين.  ٌل، َواْلَعاِرَيُة ُموؤَدَّ ْيُف ُمْرحَتِ َعاِرَيٌة، َوال�سَّ

ا  َ َفاإِمنَّ امْلَُباَدَرُة،  َمْوِعَظِتِه:»امْلَُباَدَرُة،  َيُقوُل يِف  �َسُن ر�سي اهلل عنه  وَكاَن احْلَ
 ِ ُبوَن ِبَها اإَِلى اهللَّ ِتي تُتَقرَّ ْعَماُلُكُم الَّ ِهَي اْلأَْنَفا�ُص، َلْو ُحِب�َسِت اْنَقَطَعْت َعْنُكْم اأَ
َقَراأَ  ُثمَّ  ُذُنوِبِه،  عدد  َعَلى  َوَبَكى  َنْف�ِسِه،  اإِلى  َنَظَر  اْمــَراأً   ُ اهللَّ َرِحَم  وجل،  عز 
َهِذِه اْلآَيَة: { گ گ گ گ }]مرمي: 84[) يعني الأنفا�ص(» اآِخُر اْلَعَدِد 
َك«)4(. رواه  ْهِلَك، اآِخُر اْلَعَدِد ُدُخوُلَك يِف َقرْبِ ُخُروُج َنْف�ِسَك، اآِخُر اْلَعَدِد ِفَراُق اأَ

ابن اأبي الدنيا . 

ُ اْمَراأً علم اأن الدنيا �ساعة فجعلها طاعة، وابتغى الرحمة حتى  فَرِحَم اهللَّ
جاءه اأجله وهو على ذلك .

***
1( اأخرجه احلاكم )346/4ح 7863( وتعقبه الذهبي يف التلخي�ص قائال: عدى بن الف�سل �ساقط. 
 )131()99 )�ص:  الدنيا  اأبي  لبن  الأمل  ق�سر   .  )10552 )352/7ح  الإميان  �سعب  يف  والبيهقي 

اإحتاف املهرة )10/ 308( )12818( 
2(م�سنف ابن اأبي �سيبة )234/7()35619( الزهد لأحمد بن حنبل)229/1()625(حفظ العمر 

لبن اجلوزي )�ص:35(
3( �سعب الإميان )13/ 188( )10160( قال الهيثمي يف جممع الزوائد )10/ 235( رواه الطرباين 

وال�سحاك مل يدرك ابن م�سعود وفيه �سعف.
4 ( ق�سر الأمل لبن اأبي الدنيا )�ص: 106() 146(،العاقبة يف ذكر املوت )�ص: 82( اإحياء علوم 

الدين )4/ 460( موعظة املوؤمنني من اإحياء علوم الدين )�ص: 322(
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�شنة اهلل تعاىل  يف الهداية و الإ�شالل

القلب  اأعمال  بــاأن  مو�سع  غري  يف  احلكيم  القراآن  يف  �سرح  تعالى   اهلل 
واأعمال  الهدى،  تثمر  الــرب  فاأعمال  والإ�ــســالل،  الهداية  �سبب  واجلـــوارح 

الفجور ب�سد ذلك.

ذلك اأن اهلل عز وجل وتعالى يحب الرب، فيجازي عليه بالهدى والفالح، 
ويبغ�ص الفجور، فيجازي عليه بال�سالل وال�سقاء .

ڀ}   ڀ   پپ  پپ  ٻ   ٻ  :{ٻ  تعالى  قوله  الأول  الأ�ــســل  فمن 
اأوامره  وامتثل  الكتاب،  بهذا  اآمــن  اإذا  العبد  اأن  يفيد  فاإنه   ،]2 ]البقرة: 
واجتنب نواهيه واهتدى به جمماًل، و�سدق باأخباره كان �سببًا لهداية اأخرى 
حت�سل له على التف�سيل، اإذ الهداية ل نهاية لها، ذلك اأن الإن�سان اإذا اآمن 
باهلل فقد اأ�سرقت روحه بنور هذا الإميان، ثم اإذا واظب على �سالح العمل 
ح�سلت له ملكة را�سخة يف الإقبال على الآخرة، والإعرا�ص عن الدنيا، وكلما 

كانت هذه الأحوال اأكرث، كان ا�ستعداد النف�ص لتح�سيل املعارف اأ�سد.

ومراتب املعارف والأنوار العقلية ل نهاية لها، كذلك ل نهاية ملراتب هذه 

فكلما   ،)]2 }]البقرة:  ڀ  ڀ   }: تعالى  بقوله  اإليها  امل�سار  الهداية 
اتقى العبد ربه ارتقى اإلى هداية اأخرى.

قال تعالى :){ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ }]حممد: 17[( 
ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ   } تعالى  وقــال 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک 
ک ک        ک گ گ گ گ ڳ } 
]املائدة: 15- 16[( فاأفاد تعالى اأنه يهدي بالقراآن من طلب ر�ساه بالإميان 
به اإلى  طرق ال�سالمة، ويخرجه من ظلمات الكفر اإلى  نور الإميان والهداية 
اأقرب طريق  امل�ستقيم هو  القراآن، وال�سراط  بتي�سريه، فالنور والكتاب هو 
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اإلى اهلل تعالى، والهداية اإليه عني الهداية اإلى �سبل ال�سالم، عطفت عليها 
تنزياًل للتغاير الو�سفي منزلة التغاير الذاتي)1(.

 وقال تعالى ){ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ}]التغابن:11[( يلطف به وي�سرحه 
حب}]الرعد:  جب  يئ   :){ىئ  تعالى  وقال  واخلــري،  الطاعة  لزديــاد 
27[( اأي اإنه تعالى يهدي اإليه هداية مو�سلة كل من اأقبل اإلى احلق، وتاأمل 

تعالى :){ٹ ٹ ڤ  ڤ  الوا�سحة، وقال  ما نزل من دلئله 
ڤ ڤ ڦ ڦ}]يون�ص:9[( اأي هداهم لالإميان، فلما 
اآمنوا هداهم هداية اأخرى اأي وفقهم اإلى  �سلوك ال�سبيل املوؤدي اإلى  اجلنة، 
ا  واإلى  اإدراك احلقائق البديعة بح�سب القوة العملية، كما قيل »َمْن َعِمَل مِبَ

ُ ِعْلَم َما مَلْ َيْعَلْم«)2(. َثُه اهللَّ َعِلَم َورَّ

ی}]مرمي:76[(  ی  ی  ی  :){ىئ  تــعــالــى  وقــــال 
 { ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  چ  تــعــالــى: {چ  وقـــال 
ون�سرًا  والباطل،  احلــق  بني  به  تفرقون  نــورًا  يعطكم  اأي  ]الأنفال:29[. 

تتمكنون به من اإقامة العدل .

قوله  لل�سالل  والكذب  والكرب  الفجور  اقت�ساء  وهو  الثاين  الأ�سل  ومن   
ھ  ہ  ہ   ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  {ڻ  تــعــالــى: 
ۇ}  ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۓ  ۓ  ے     ے  ھ  ھ  ھ 

.]27  -  26 ]البقرة: 
بعده،  والقبائح  الف�سق،  �سفة  على  مرتب  بهم  الإ�ــســالل  فتخ�سي�ص 

1 ( ذكره البالغيون يف الغر�ص من عطف اخلا�ص على العام، وهو التنبيه على ف�سله حتى كاأنه لي�ص 
من جن�سه تنزياًل للتغاير يف الو�سف منزلة التغاير يف الذات.  والنكتة فيه بيان ف�سله وح�سن موقعه 
عند ربه » م�سائل علم املعاين يف حا�سية على تف�سري البي�ساوي ر�سالة دكتواره بجامعة الأزهر ملحمد 

اأبو العال اأبو العال احلمزاوي )2/ 41(
عفه ْلية من َحِديث اأن�ص َو�سَ 2 ( تخريج اأحاديث الإحياء )�ص: 85( اأخرجه اأَُبو نعيم يِف احْلِ
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اإيذانًا باأن ذلك هو الذي اأعدهم اإلى الإ�سالل واأدى بهم اإليه، فاإن كفرهم 
وعدولهم عن احلق اإلى  الباطل �سرفهم عن التدبر يف حكمة �سرب الأمثال، 
اإلى  حقارة املمثل به، كما يف الآية قبل هذه حتى عمهوا يف �ساللهم وازدادت 

جهالتهم، فاأنكروه وقالوا ما قالوا،)فالفا�سقون املاردون يف الكفر( .

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ      ٹ  ٹ  :){ٹ  تـــعـــالـــى  وقــــــال 
ڦ}]الن�ساء: 88[( ُروي اأن قومًا من املنافقني ا�ستاأذنوا ر�سول اهلل | 
يف اخلروج اإلى  البدو متعللني بوباء املدينة، فلما خرجوا مل يزالوا راحلني 
كفرهم  يف  امل�سلمني  فريق  فاختلف  بامل�سركني،  حلقوا  حتى  مرحلة  مرحلة 
كما  الكفر  يف  ردهــم  قد  باأنه  تعالى  واأخــرب  اأمرهم  اهلل  فبني  واإ�سالمهم، 
كانوا، ب�سبب ما اكت�سبوا من الرتداد واللحوق بامل�سركني)1(، واأ�سل الرك�ص 

رد ال�سيء مقلوبًا .

 وقوله تعالى :{ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ 
]اإبراهيم:   { ڃ ڃڃ ڃ چ چچ چ  ڇ ڇ ڇ 
اأنه يثبت املوؤمنني على ما ثبت لديهم باحلجة ومتكن  27[( فاأخرب تعالى  
يف قلوبهم وهو الكلمة الطيبة ) كلمة التوحيد( التي ذكرت �سفتها قبل يف 

قوله تعالى: ){ ۈئ ېئ ېئ ېئ     ىئ  ىئ ىئ ی ی 
ی ی جئ } ]اإبراهيم:24[(، فال يزالون عنها دنيا واأخرى، واأنه 
تعالى  خلق يف الكافرين ال�سالل عن احلق ب�سبب �سوء اختيارهم، واإعرا�سهم 
اأ�سباب النزول للواحدي )�ص: 168(، لباب النقول )�ص: 64(. وجاء يف ال�سحيح امل�سند من   ) 1
اأ�سباب النزول )�ص: 72( : قال الإمام البخاري رحمه اهلل ج8 �ص359 عن زيد بن ثابت ر�سي اهلل 
| فرقتني:  |اإلى اأحد رجع نا�ص ممن خرج وكان اأ�سحاب النبي  عنه قال: ملا خرج ر�سول اهلل 
فنزلت {ٹ ٹ ٹ ٹ     ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ}  نقاتلهم  ل  تقول  وفرقة  نقاتلهم  تقول  فرقة 
اأي�سا يف التف�سري ج9  اإنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث احلديد. احلديث اأخرجه  وقال 
�ص325 وم�سلم ج17 �ص123 ولي�ص عنده -اإنها طيبة اإلخ- والرتمذي، وقال هذا حديث ح�سن �سحيح 
ج4 �ص89. واأحمد يف امل�سند ج5 �ص184 و187 و188 وابن جرير ج5 �ص192 والطرباين يف الكبري 

ج5 �ص129.
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عن الآيات الوا�سحة فلم يهتدوا اإلى  احلق لختيارهم الكلمة اخلبيثة ) كلمة 
ٿ  ٿ  ٺ   ٺ    تعالى){ٺ  قوله  يف  املــذكــورة  الكفر( 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ } ]اإبراهيم: 26[(. ثم بني تعالى اأن 
الهداية والإ�سالل بيده وحتت م�سيئته التابعة حلكمته البالغة، ويفعل اهلل ما 

ي�ساء،  وغري ذلك كثري مثل قوله تعالى  :

تعالى   بني   ]88 ]البقرة:   { ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ    })1(
اأنه اأبعدهم عن رحمته ب�سبب كفرهم .

)2({ جئ حئ مئ ىئ         يئ     جب حب خب مب   ىب يب 
جت حت } ]الأنعام: 110[(

احلق  اإدراك  عن  واأب�سارهم  اأفئدتهم  قلب  اأنــه  وتعالى  �سبحانه  بني 
ب�سبب  �ساللهم  يف  متحريين  تركهم  اأنه  وبني  يفقهونه،  ول  يب�سرونه  فال 

اختيارهم لذلك. 

)3( {ى  ائ ائ ەئ ەئ} ]ال�سف: 5[. 

اأفاد تعالى  اأنهم ملا اأ�سروا على الزيغ عن احلق �سرف اهلل قلوبهم عن 
قبوله .

)4( { ڃچ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ        ڍ } ]املطففني: 14[.

بني بذلك اأن ك�سبهم ال�سالل غطى على قلوبهم، فحال بينها وبني الإميان 
على  فجازاهم  ڃ}]احل�سر:19[:  ڃ  ڄ  {ڄ  تعالى:  وقــال 

ن�سيانهم له، باأن اأن�ساهم اأنف�سهم، فلم يطلبوا كمالها بالعلم والعمل .

ۆئ  ۇئ   ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى   })5(
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ } ]حممد: 16، 17[.

يعونه  ول  كالمه  في�سمعون   | اهلل  ر�سول  جمل�ص  يح�سرون  كانوا 
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ول يراعونه حق رعايته، تهاونًا منهم، حتى اإذا خرجوا من عنده قالوا لعلماء 
ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم ما الذي قال ال�ساعة...؟)1( ا�ستهزاءًا يف �سورة 
وي�ستعيد  ينتفع.  ول  ي�ستمع  املنافق  اخلبيث  �ساأن  وال�ستفادة،  ال�ستعالم 

و ل ي�ستفيد .

فاأخرب عز وجل اأنه طبع على قلوبهم، لأنهم مل يتوجهوا نحو اخلري اأ�ساًل، 
واتبعوا اأهواءهم الباطلة، وبني اأنه تعالى  زاد الذين اهتدوا اإلى  طريق احلق 
هداية بالتوفيق والإلهام، واأعانهم على تقواهم، فاإن املوؤمن املهتدي ي�ستمع 

فيفهم ويعمل مبا يعلم.

اأن اهلل تعالى   الهداية والإ�سالل يعلم  اآيات   وعلى اجلملة فاإن من تدبر 
�سبيل  واأخــذه يف  ربه،  اإلى  اإنابته  ب�سبب  للهداية  م�ستعد  يهدي من هو  اإمنا 
معرفه  عن  تكرب  من  واأن  له،  خلقت  فيما  مواهبه  وا�ستعماله  احلق  تعرف 
احلق، واأعر�ص عن كتاب اهلل وهدي ر�سوله واتبع هواه، جدير باأن يطم�ص 
اهلل على قلبه وي�سرفه عن اآياته، تلك هي �سنة اهلل عز وجل يف خلقه املبنية 

على غاية احلكمة ونهاية العدل .

***

1 ( تف�سري الطربي ت �ساكر )22/ 169(
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خامته يف النرث و ال�سجع و ال�سعر :

ملا كانت مهمة الواعظ اإر�ساد موعوظه مبا يبني له من املعاين، التي حتمله 
قالب  يف  املعاين  تلك  اأدى  �سواء  والر�ساد،  الهدى  طريق  يف  ال�سري  على 
نرثي اأو �سجعي اأو �سعري، كان من احل�سن اأن نذكر كلمة موجزة عن النرث 

و ال�سجع وال�سعر .

اأوًل : النرث 

النرث: هو من الكالم ما خال عن الوزن والتقفية.

اأنهم  الأولى،  القرون  واملر�سدين يف  الوعاظ  تتبع كالم  والذي عرف من 
كانوا يعظون بكالم منثور، ملا اأنه يف الغالب اأدعى اإلى عدم التكلف والتزام 
الواعظ  فاإن  والتقفية،  الوزن  الكالم فيه من قيود  واإطالق  طريقة واحدة، 
على  وثقل  الأ�سماع،  جمته  وعظه  يف  واحدة  طريقة  التزم  اأو  تكلف  اإذا 
قد  الغالب  غري  ومن   . اإر�ساده  يوؤثر  ول  وعظه  يفيد  فال  يقول  ما  النفو�ص 

يتوخى ال�سجع اأو ال�سعر)1(

املتوازنات  اإلى  الق�سرية،  املتوازنات  من  رْث  النَّ يف  مثاًل  ل  َنقُّ التَّ »اإّن  اهلل  رحمه  امليداين  يقول   )  1
الذّواقة  احل�سارّية  الّنفو�ص  اإلى  اأَحبُّ  جميل  معجب  ن�سق  �سمن  الر�سيقة  املتفاوتات  اإلى  الطويلة، 
للجمال من الثبات على وترية واحدة منها.، ثم اإذا ا�ستطاع الأديب اأْن ُياَلِئَم بني امل�سامني الفكرية 
ل من اخلرب، اإلى الت�ساوؤل،  َنقُّ وبني الأ�سلوب الذي اختاره كان ذلك اأكرث اإعجابًا واإبداعًا.، وكذلك التَّ
ما�سة، فاملنطقّية  َدِل، فاحْلَ اجْلَ ي فاإلى اخلرب، فاإلى احلوار واملناق�سة، فاإلى  التمنِّ اإلى  اإلى اجلواب، 
املالءمة،  �سرط  مع  بيانّية،  وفنون  األوان  من  اإلى غري ذلك   ، الهادئ  فاحلديِث  فالعاطفة،  العقلّية، 
وعدم التنافر اجلمايل .، ومع التنّقل ينبغي لالأديب اأْن يكون قادرًا على الإِح�سا�ص بالتحّولت الّنف�سّية 
ُه له كالمه، ليختار من اأ�ساليب القول ما يالئم احلالة الّنف�سّية التي و�سل اإليها. اإّن هذه  لدى من ُيَوجِّ
اإلى الأ�سلوب الأدبّي اجلديد  القدرة على هذا الإِح�سا�ص، مع القدرة على التكيُّف ال�سريع والنتقال 
املالئم، هي الو�سيلة البارعة املو�سلة اإلى امتالك الألباب والقلوب والّنفو�ص باأدب رفيع.ومهما كان 
الأديب اأقدر على هذا التكيُّف، مع اختيار الّلون الأدبّي املالئم، واأقدر على ا�ستخدام خمتلف الأ�ساليب 
ل البارع بينها من غري تكلُّف ول قفزات منّفرات، كان اأكرث اأدبًا، واأرفع اأ�سلوبًا، واأقدر  يف كالمه، والتَّنقُّ

ه له كالمه.« يراجع البالغة العربية )1/ 72( على امتالك من ُيَوجِّ
ولنا يف هذا بكتاب اهلل العظيم اأ�سوٌة رائعة، فمن خ�سائ�ص الإِعجاز القراآين التنويع البديع الرائع 
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ثانيًا : ال�سجع :)1(

هو توافق الفا�سلتني من النرث على حرف واحد.

 فهو نوع من النرث وذلك مثل ما جاء يف قوله تعالى  : 

 { ڱ   ڱ    ں  ں ڻ } ]الغا�سية: 13- 14[- 1 

{ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ }]نوح: 14-13[- 2 

وهو نوعان: ح�سن وقبيح، فاحل�سن ما وجد فيه : 

ْظم  النَّ بيانه يف  ُيَراُد  الذي  الفكري  للم�سمون  الأ�ساليب  اأنواع  نوع من  الأ�ساليب، مع مالءمة كّل  يف 
ل. القراآين املنزَّ

جهة  من  جع  ال�سَّ البديع  علماء  رّتب  �ْسن:  احْلُ يف  ال�ّسجع  درجات   )509  /2( العربية  البالغة   )  1
يف  وجل  عز  اهلل  قول  مثل  �َسْجعاته،  َت�َساَوْت  َما  »العليا«:  الأولى  الدرجة  َدرجات:  ثالث  يف  �ْسن  احْلُ
�سورة )الواقعة( : {ڍ ڌ ڌ ڎ   ڎ ڈ ڈ ژ      ژ ڑ ڑ ک     ک ک ک } 
ْلُح: املوز. من�سود: اأي: م�سموم  ود: اأي: منزوع ال�سوك... َوَطْلح مْن�سود: الطَّ �سُ ]الآيات:27 /30[.خَمْ
بع�سه اإلى بع�ص بتنا�ُسق. الدرجة الثانية »الو�سطى«: َما َطاَلْت �سْجعُتُه الثانية، اأو الثالثة، مثل ما يلي: 
)1( قول اهلل عز وجل يف �سورة )النجم( : { ٱ ٻ     ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ } ]الآيات:1 : 
2[ ال�سجعة الثانية هنا اأطول من الأولى. )2( وقول اهلل عز وجل يف �سورة )احلاقة( ب�ساأن من اأوتي 
كتابه ب�سماله يوم الّدين: { ی ی ی ی جئ  حئ }]الآيات: 30 - 31[ . ال�سجعة الثالثة هنا هي 
�ْسن، وطوُل  الأطول.اأقول: هذه الدرجة الثانية قد تكون يف موقعها املالئم مثل الدرجة الأولى يف احْلُ
اأكرث  املتناظرة، فيكوُن  ة  الّنمطيَّ ُيْخرجه عن  ه  لأنَّ ُح�ْسنًا،  ْجَع  ال�سَّ الثالثة قد يزيد  اأو  الثانية  ال�سجعة 
�ْسن. الّدرجة الثالثة: َما كانت  تنبيهًا واإثارًة لنف�ص الأديب الّذواق للجمال، وكتاُب اهلل ُمَت�سابه يف احْلُ
�سجعته الثانية اأق�سر من الأولى ق�سرًا كثريًا، ُيح�ّص معه الذوق اجلمايل عند الأديب باأنه كال�سيء 
ُم يف كّل ذلك احل�صُّ اجلمايل  لدى  املبتور الذي ُقطع َقْبل اأن ي�ْستْكمل َما كان ينبغي له. اأقول: امْلَُحكَّ
ذّواقي اجلمال يف الكالم، ل الت�ساوي يف الفقرات املقرتنات، ول طول بع�سها وق�سر بع�سها. على اأّن 
املعاين ينبغي اأن تكون �ساحبة احلّظ الأوفر من العتبار، وما ت�ستدعيه املعاين من ت�ساٍو يف الفقرات 
ار اإليه دوامًا، والقيود من وراء ذلك قيوٌد �سكلّية ل ُلُزوم لها. اأخريًا:  اأو تفا�سل فهو الذي َيْح�ُسن اأن ُي�سَ
ْجع  ٍف يف الكلمة على خالف قاعدتها يف الّل�سان العربي مراعاًة لل�سَّ رُّ اإلى بع�ص َت�سَ قد يلجاأ البليغ 
املتناظر، ومنه ما جاء يف قول الر�سول |ِللََّواتي ُكنَّ َيْخُرْجَن اإلى املقابِر للنُّواِح على املوتى: »ِاْرِجْعَن 
الت�سرف يف احلرف  »َمْوزورات« فح�سل  فيها  يقال  اأن  »ماأزورات«  اأ�سل  َماأُْجوراٍت«.  َغرْيَ  َماأُْزوَراٍت 

جعَة الثانية »َماأُْجوَرات«. الثاين، ِلُتَناِظَر الكلمُة ال�سَّ
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البعد عن التكلف .     1 -
تغاير معنى ال�سجعات .  2 -

خفة األفاظه على ال�سمع، وذلك كما تقدم يف الآيات . 3 -

وكقول الزخم�سري رحمه اهلل :  
اأر�سى النا�ص باخل�سار بائع الدين بالدينار . 

قد جمع الأ�سل والفرع من اتبع العقل وال�سرع 
اإن �سح ال�سر �سح العلن واإن مل ي�سح فلم ولن 

والقبيح ما خال عن هذه الأمور .

َي  والأول ممدوح والثاين مذموم، وعلى ذلك يحمل قول ال�سيدة َعاِئ�َسُة َر�سِ
َحاَبُه كانوا  ِبيَّ | َواأَ�سْ ْجَع، َفاإِنَّ النَّ اَك َوال�سَّ ُ َعْنَها: اأنها قالت لكاتب)1(»اإِيَّ اهللَّ

َل َي�ْسَجُعوَن « )2( رواه اأحمد واأبو يعلى وغريهما باإ�سناد �سحيح .

فيحمل النهي فيه على ال�سجع املذموم فح�سب.

اِبَغِة اْلُهَذيِلُّ : َيا َر�ُسوَل اهلِل، َكْيَف  ومن اأمثلته ما روي اأنه » َقاَل َحَمُل ْبُن النَّ
اهلِل  َر�ُسوُل  َفَقاَل   ، ُيَطلُّ َذِلَك  َفِمْثُل   ، ا�ْسَتَهلَّ َوَل  اأََكَل،  َوَل  �َسِرَب  َل  َمْن  اأَْغَرُم 

اأَِبي  ِلْبِن  َعْنَها ذلك   ُ َي اهللَّ َر�سِ َعاِئ�َسُة  املوؤمنني  اأم  قالت  �سبة )1/ 13(  املدينة لبن  تاريخ  1 ( يف 
اِئِب َقا�صِّ اأَْهِل امْلَِديَنِة  ال�سَّ

2 ( م�سند اأبي يعلى املو�سلي )7/ 448()4475( قال ح�سني �سليم اأ�سد : اإ�سناده �سحيح وقال العراقي 
يف املغني عن حمل الأ�سفار )1/ 27( رواه اأحمد واأبي يعلى وابن ال�سني واأبي نعيم يف كتابيهما الريا�سة 

من حديث عائ�سة باإ�سناد �سحيح.
ولبن حبان: واجتنب ال�سجع، ويف البخاري نحوه من قول ابن عبا�ص، ثم ال�سجع املذموم هو املتكلف 
كال�سادر من نحو الكهان، واأما ما كان مبقت�سى الطبع فال منع منه، بل هو وارد عنه | يف اأدعية 
نحو: »اللهم اإين اأعوذ بك من علم ل ينفع، وقلب ل يخ�سع، ونف�ص ل ت�سبع، ودعاء ل ي�سمع، اأعوذ بك 
من هوؤلء الأربع«. رواه اأبو داود والرتمذي عن ابن عمر بلفظ: »اللهم اإين اأعوذ بك من قلب ل يخ�سع، 

ومن دعاء ل ي�سمع، ومن نف�ص ل ت�سبع، ومن علم ل ينفع، اأعوذ بك من هوؤلء الأربع«.
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اِن، ِمْن اأَْجِل �َسْجِعِه الَِّذي �َسَجَع. «.)1(. هذا  ا َهَذا ِمْن اإِْخَواِن اْلُكهَّ َ |:» اإِمنَّ
لفظ م�سلم .

واإنك ل ت�سك يف خفة ال�سجعات يف الآيات املتقدمة، ول ت�سمع كالم ابن 
فاإنهم  فوا�سله،  يف  وغ�سا�سة  ال�سجع  يف  بثقل  حت�ص  حتى  الهذيل  النابغة 

عدوه من الت�سنع املرذول :وهو ما زاد من ال�سجع على كلمتني .

ول باأ�ص من اأن ي�سوغ الواعظ عظته يف قالب �سجعي، مع مراعاة ما يلب�ص 
�سجعه الثوب احل�سن .

ثالثًا: ال�سعر : 

هو الكالم املوزون املقفى : 

ومنه املذموم واملمدوح ير�سد اإلى  ذلك قوله تعالى { ۇ ۆ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ    ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
ى ى ائ ائ     ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ     ۆئ 

ۆئ  ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ }]ال�سعراء: 224 - 227[.
وما َذُم ال�سعراء ومدحهم اإل من حيث �سعرهم وما حوى.

اأو خالف ظاهرًا للمبالغة يف �سيء  اأو باطاًل  فاملذموم منه: ما حوى لغوًا 

1 ( رواه البخاري 12 / 218 يف الديات، باب جنني املراأة، ويف الطب، باب الكهانة، ويف الفرائ�ص، 
باب مرياث املراأة والزوج مع الولد وغريه، وم�سلم رقم )1681( يف الق�سامة، باب دية اجلنني، واملوطاأ 
2 / 855 يف العقول، باب عقل اجلنني، والرتمذي رقم )1410( يف الديات، باب يف دية اجلنني، 
واأبو داود رقم )4576( و )4577( يف الديات، باب دية اجلنني، والن�سائي 8 / 47 و 48 يف الق�سامة، 
باب دية جنني املراأة.  قال ابن الأثري يف جامع الأ�سول )4/ 431( )اإخوان الكهان( : اإمنا قال له 
من اإخوان الكهان من اأجل �سجعه الذي �سجع، فاإنه مل يعبه مبجرد ال�سجع دون ما ت�سمنه �سجعه من 
باأ�سجاع تروق ال�سامعني  اأقاويلهم الباطلة  الباطل، واإمنا �سرب املثل بالكهان، لأنهم كانوا يروجون 
من  موا�سعه  يف  ال�سجع  و�سع  اإذا  فاأما  الأ�سماع،  اإليها  وي�ست�سغون  القلوب،  بها  في�ستميلون 

الكالم فال ذم فيه، وقد جاء يف كالم ر�سول اهلل | كثريًا؟. انتهى كالمه.
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ال�ساعر كثريًا  اإذ  فا�سد هوى،  اأيقظ  اأو  فتنة،  اأثار  اأو  �سهوة  اأو حرك كامن 
نبيه  منه  اهلل  براأ  لذا  والتمويه،  الكذب  موطن  فهو  فعله،  قوله  يخالف  ما 
َبْع�ُص  َقاَل   ]69 تعالى  {ائ ەئ ەئ  وئ وئ ۇئ}]ي�ص:  | بقوله 
اِدُق اللهجة مفلقًا يِف �ِسْعِرِه«)1( لذا ملا اأ�سلم جماعة  ٌن �سَ َكَماِء: مَلْ ُيَر ُمَتَديِّ احْلُ
من ال�سعراء وكانوا مفلقني �سعف �سعرهم كح�سان بن ثابت ولبيد، وقد فطن 

ح�سان من نف�سه ذلك)2(. 

1( الإتقان يف علوم القراآن )4/ 22(وتاج العرو�ص )180/12( واملُفلق: الذي ياأتي يف �سعره بالَفْلِق 
اللغة  واأنواعها )415/2( ويف جمهرة  اللغة  علوم  املزهر يف  نقال عن  الداهية.  وقيل:  الَعَجب،  وهو 
ُمْفِلق. �َساِعر  َقْولهم:  َوِمْنه  اأَْي�سا.  ِفيِه وجّود  اإِذا عمل عمال فاأجاد  واأفَلق،  الرجُل  )965/2( وافتلق 
ويف الزاهر لالأنباري )38/2( قال اأبو بكر: معناه: ياأتي بالعجب من حذقه. يقال: قد اأفلق: اإذا جاء 
بالعجب. ويقال: معنى قولهم: مفلق: يجيء بالدواهي. اأُِخَذ من: الَفليقة، والَفليقة عندهم: الداهية.

2 ( والراجح اأن يكون هذا احلكم ن�سبيًا ل يجوز القول به على اإطالقه، اإذ تاريخ ال�سعر العربي �ساهد 
اإ�سالمه  حتتاج  على وجود �سعراء مفلقني حاذقي التدين، وق�سة �سعف �سعر ح�سان بن ثابت بعد 
لتحليل علمي دقيق، وقد اأثارها العديد من النقاد اأمثال الثعالبي كما يف خا�ص اخلا�ص)�ص:102( 
ْيَطان امْللك، تراجع �سعره..«.. وقال التني�سي اأبو حممد،  ا اأْدرك اْلإِ�ْساَلم وتبدل ال�سَّ حيث يقول :»َفَلمَّ
املعروف بابن وكيع يف كتابه »املن�سف لل�سارق وامل�سروق منه« )�ص: 128( اإّن ال�سدق غري ملتم�ص من 
ال�ساعر واإمنا املراد منه ح�سن القول يف املبالغة يف الو�سف وال�سعر ويف فنون الباطل واللهو اأمكن منه 
فنون ال�سدق واحلق. دليل ذلك �سعر ح�سان يف اآل جفنة يف اجلاهلية فاإنه كان كثري العيون والف�سول، 
فقل  ال�سادق  اللفظ  وا�ستعمال  الإِ�سالم طلب طريق اخلالق  اإلى  �سار  فلما  والف�سول،  قليل احل�سو 

تناهيه و�سعفت معانيه فهذه بلغة كافية من هذا املثال. انتهى 
وللرد نقول : اإنك ترى من قول الثعالبي اأن ال�سبب يف �سعف �سعر ح�سان هو غياب ال�سيطان وكما يف 
قول التني�سي ان ال�سبب يف �سعفه بعده عن الباطل ، ولعمري اإن هذا ملن اأ�سباب قوته ل �سعفه ، فاإن 
والأدباء جعلوا  النقاد  اأن  واإنك لرتى   ، والف�سائل  للقيم  ن�سر  ال�سيطان  وا�ستهواء  الباطل  البعد عن 
اأف�سل ال�سعر اأكذبه فكيف ي�سيغ لنا اأن نحكم من جعل الكذب مما يعلي قدر ال�سعر يف  تقييم من 
اأراد ن�سر الف�سائل واإعالء القيم لأن اجلهة منفكة . يقول الناقد حممد م�سطفى �سالم: »لقد غلبت 
واأحداثه  الدين اجلديد  املعاين من عقائد  الإ�سالمية كتوليد  ال�سبغة  ال�سعرية  اأ�ساليب ح�سان  على 
وال�ستعانة ب�سيغ القراآن وت�سبيهاته ولطيف كناياته، و�سرب اأمثاله، واقتبا�ص الألفاظ الإ�سالمية من 
الكتاب وال�سنة و�سعائر الدين، كما غلبت عليها الرقة واللني والدماثة واللطف و�سهولة املاأخذ وواقعية 
ال�سورة وقرب اخليال، واأكرث ما نرى ذلك يف �سعر الدعوة اإلى توحيد اهلل وتنزيهه، وتهجني عبادة 
امل�سركني وبع�ص ما  املوؤمنني وعقاب  ثواب  الإ�سالمية وذكر ماآثرها وبيان  ال�سعائر  الأوثان، وو�سف 
مدح به الر�سول اأ�سحابه اأو رثاهم به.«  والظاهر اأن هذا هو ق�سد الأ�سمعي حيث »قد ق�سر جمال 
ال�سعر على ال�سئون الدنيوية التي كانت �سائدة يف اجلاهلية، وحدد مو�سوعاته التي ت�سلح له وي�سلح 
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ِبُعُهُم  َيتَّ َعَراُء  تعالى:{َوال�سُّ قوله  يف  بال�سعراء  املراد  التف�سري:  اأهل  قال 
اْلَغاُووَن} اإلى قوله:{َيُقوُلوَن َما َل َيْفَعُلوَن}]ال�سعراء: 224 - 226[ �سعراء 
 ، ْهِميِّ ال�سَّ الذبعرى  ْبــِن  اهلِل  كَعْبِد   | النبي  يهجون  كانوا  الذين  الكفار 
َة ْبُن َوَهٍب امْلَْخُزوِمّي، وم�سافع بن عبد مناف، واأبي عمرو بن عبد اهلل  َوُهَبرْيَ
َقِفّي، َتَكلَُّموْا باْلَكِذب َواْلَباِطِل، َوَقاُلوْا: َنْحُن  ْلِت الثَّ ُة اْبُن ال�سَّ اجلمحي، َواأَُميَّ
دًا ! وقالوا ال�سعر َواْجَتَمَع اإليِهْم ُغَواٌة َقْوِمِهْم َيْرُووَن  مَّ َنُقوُل ِمْثَل َما َيُقوُل حُمَ
بيَّ | )1( و�سعر هوؤلء وما مثله هو املنهي عنه يف  َعْنُهْم ال�سعر يف هجاء النَّ
ِبيِّ  هذه الآية املتقدمة، ويف مثل ما روي َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة  ر�سي اهلل عنه اأن النَّ
َتِلَئ  َتِلَئ َجْوُف اأََحِدُكْم َقْيًحا َحتَّى َيِرَيُه ، َخرْيٌ َلُه ِمْن اأَْن مَيْ | َقاَل: »َلأَْن مَيْ

�ِسْعًرا«.)2(

وهذا ما براأ اهلل منه نبيه | وهو ما نفر النبي | منه .

لهذا  له كالما مقاربا  اإذ جند  والدين«،  املت�سلة باخلري  باملو�سوعات  اللني عالقة  لها، وجعل �سفة 
يف نقده للبيد و�سعره يف ذكر اهلل.  اإن من يتعمق يف ديوان ح�سان بن ثابت، يجد اأن فحولة �سعره مل 
تفارقه يف جاهليته واإ�سالمه، ويف فخامته وعذوبته.  .....وقد يكون بع�ص ذلك ال�سعف ناجتا عما 
اأ�سيف اإلى ديوان ح�سان بن ثابت من ال�سعر املنحول«. انتهى . نقال عن �سخ�سية ح�سان بن ثابت يف 
الأدب الإ�سالمي لر�سيد الزات منتدى الألوكة على ال�سبكة املعلوماتية.  وانظر اإح�سان عبا�ص يف تاريخ 
النقد الأدبي عند العرب: يقول الباحث: �سامل عبود مبارك غامن:« من خالل ما تقدم ميكن القول باأنَّ 
ما قيل يف التقليل من �ساعرية ح�سان ، اأو �سعف �سعره يف الإ�سالم ؛ يثبت الأ�سلوب ِخالفه، ف�سعٌره 
اأين نحكم عليه  َنَغمية ، من  اأ�سلوبية ، ومو�سيقا  ذو عالقات دللية ، وتراكيب بالغية ، وانزياحات 
بال�سعف ، وكيف ؟ وملاذا ل نقول – يف �سوء منهج هذه الدرا�سة – اإنَّ اخللل لي�ص يف �سعر ح�سان، 
، وي�ستخرج ظواهره ومظاهره«.  يتاأمل خ�سائ�سه  و   ، ال�سعر  اأ�ساليب هذا  اإبداع من يقراأ  ا يف  واإمنَّ
وهذا اأهم النتائج يف خامتة ر�سالته وهي بعنوان »الهجاء يف �سعر ح�سان بن ثابت - درا�سة اأ�سلوبية« 

وهي لنيل درجة ماج�ستري جامعة ح�سرموت:  اليمن  بتاريخ :  2008 / .
1 ( تف�سري اخلازن )3/ 334( التف�سري الو�سيط للواحدي )3/ 365( تف�سري مقاتل بن �سليمان )3/ 

282( ال�سراج املنري يف الإعانة على معرفة بع�ص معاين كالم ربنا احلكيم اخلبري )3/ 39(.
2(رواه البخاري 453/10 يف الأدب، باب ما يكره اأن يكون الغالب على الإن�سان ال�سعر، وم�سلم رقم 
)2257( يف ال�سعر، واأبو داود رقم )5009( يف الأدب، باب ما جاء يف ال�سعر، والرتمذي رقم )2855( 

يف الأدب، باب ما جاء لأن ميتلئ جوف اأحدكم قيحًا خري من اأن ميتلئ �سعرًا.
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واملمدوح ما فيه اإحقاق حق اأو اإبطال باطل اأو عظة ظاهرة اأو حكمة نادرة، 
يورده القائل ا�ست�سهادًا على ما يقول وا�ستئنا�سًا له، وهذا ل باأ�ص به لذلك 
ا�ستثنى اهلل تعالى  يف النظم الكرمي �سعراء الإ�سالم : كح�سان بن ثابت وعبد 

تعالى  ){ ائ ائ     ەئ ەئ  بقوله  مالك  بن  وكعب  رواحــة،  بن  اهلل 
وئ وئ ۇئ ۇئ     ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ ېئ} ]ال�سعراء:227[(. 

وقد اأثنى النبي | على ذلك بقوله .
 ِ )1( روى البخاري من حديث اأَُبيَّ ْبن َكْعٍب ر�سي اهلل عنه اأَنَّ َر�ُسوَل اهللَّ

ْكَمًة«)1(. ْعِر حَلِ | َقاَل: »اإِنَّ ِمَن ال�سِّ
َة يِف ُعْمَرِة  ِبيَّ | َدَخَل َمكَّ )2( َعْن اأََن�ٍص بن مالك ر�سي اهلل عنه؛ اأَنَّ النَّ

�ِسي َبنْيَ َيَدْيِه ، َو َيُقوُل:  اِء، َواْبُن َرَواَحَة مَيْ اْلَق�سَ

ِرْبُكْم َعـــَلى َتْنِزيِلِه اِر َعْن �َسِبيـــِلِه      اليْوَم َن�سْ َخلُّوا َبِني اْلُكفَّ
ِليـــــــَل َعْن َخِليِلِه ْرًبا ُيِزيُل اْلَهاَم َعْن َمِقيِلِه      َوُيْذِهُل اخْلَ �سَ

َفَقاَل �سيدنا ُعَمُرر�سي اهلل عنه: َيا اْبَن َرَواَحَة، َبنْيَ َيَدْي َر�ُسوِل اهلِل |، 
ِبيُّ |: َخلِّ َعْنُه َيا ُعَمُر، َفَلِهَي  ْعَر...؟! َفَقاَل َلُه النَّ َويِف َحَرِم اهلِل، َتُقوُل ال�سِّ

ْبِل)2(. اأخرجه الرتمذي والن�سائي . ِح النَّ اأَ�ْسَرُع ِفيِهْم ِمْن َن�سْ

1( رواه البخاري 10 / 445 و 446 يف الأدب، باب ما يجوز من ال�سعر والرجز، واأبو داود ح )5010( 
يف الأدب، باب ما جاء يف ال�سعر. واأخرجه اأحمد)125/5ح 21192(والدارمي)383/2ح 2704( وابن 
اأبى �سيبة )271/5ح  ماجه)1235/2ح 3755( وعبد الرزاق يف اجلامع)263/11ح 20499( وابن 

26005(،،والدارقطني يف الأفراد )392/1ح 606( .
2( رواه الرتمذي رقم )2851( يف الأدب، باب ما جاء يف اإن�ساد ال�سعر، والن�سائي 5 / 202 يف احلج، 
باب اإن�ساد ال�سعر يف احلرم وامل�سي بني يدي الإمام، من حديث عبد الرزاق، عن جعفر بن �سليمان، 
عن ثابت، عن اأن�ص، وقال الرتمذي: هذا حديث ح�سن �سحيح غريب من هذا الوجه، وقد روى عبد 

الرزاق هذا احلديث اأي�سًا عن معمر عن الزهري عن اأن�ص نحو هذا.
ِرْبكم( : قد جاء ن�سربكم يف ال�سعر �ساكن الباء،  قال ابن الأثري يف جامع الأ�سول )5/ 171( )َن�سْ
عن  )الهام  ال�ساكن.  ويحرك  املتحرك،  ن  ي�سكَّ اأن  ال�سعر:  �سرورة  يف  جائز  وهذا  مبجزوم،  ولي�ص 
مقيله( : الهام جمع هامة، وهي اأعلى الراأ�ص وفيه النا�سية واملفرق. ومقيله: مو�سعه، نقاًل من مو�سع 

ح النبل( : ن�سحته بالنبل: اإذا رميت به. القائلة لالإن�سان. )َن�سْ
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ِ | َقاَل: ُاْهُجوا ُقَرْي�ًسا؛  )3(َعْن َعاِئ�َسَة ر�سي اهلل عنها : اأَنَّ َر�ُسوَل اهللَّ
ْر�َسَل اإَلى اْبِن َرَواَحَة ر�سي اهلل عنه َفَقاَل:  ْبِل، َفاأَ ُه اأَ�َسدُّ عليها ِمْن َر�ْسِق النَّ َفاإِنَّ
ُثمَّ  َماِلٍك ر�سي اهلل عنه،  ْبِن  َكْعِب  اإَلى  ْر�َسَل  َفاأَ َيْر�َص،  َفَلْم  َفَهَجاُهْم،  ُاْهُج، 
ا َدَخَل عليِه َقاَل ح�سان ر�سي  اِن ْبِن َثاِبٍت ر�سي اهلل عنه، َفَلمَّ اأَْر�َسَل اإَلى َح�سَّ
ْدَلَع  اأَ ُثمَّ  بذنبه،  اِري  ال�سَّ اْلأَ�َسِد  َهَذا  اإَلى  ُتْر�ِسُلوا  اأَْن  َلُكْم  اآَن  َقْد  عنه:  اهلل 
َفْرَي  ِبِل�َسايِن  ُهْم  َلأَْفِرَينَّ قِّ  ِباحْلَ َبَعَثك  ــِذي  َوَالَّ فَقاَل:  ُكُه،  ُيَحرِّ َفَجَعَل  ِل�َساَنُه 
ْن�َساِبَها، َواإِنَّ يِل ِفيِهْم  اْلأَِدمِي، َفَقاَل|: َل َتْعَجْل؛ َفاإِنَّ اأََبا َبْكٍر اأَْعَلُم ُقَرْي�ٍص ِباأَ
َرَجَع  ُثمَّ  عنه،  اهلل  ر�سي  اُن  َح�سَّ َتاُه  َفاأَ َن�َسِبي،  َلك  َيْخُل�َص  َحتَّى  َن�َسًبا 
َك ِمْنُهْم  قِّ َلأَ�ُسلَّنَّ �َص يِل َن�َسَبَك، َوالَِّذي َبَعَثَك ِباحْلَ َفَقاَل: َيا َر�ُسوَل اهلِل َقْد خَلَّ
ْعَرُة ِمَن اْلَعِجنِي. َقاَلْت َعاِئ�َسُة ر�سي اهلل عنها: َف�َسِمْعُت َر�ُسوَل  َكَما ُت�َسلُّ ال�سَّ
ُدَك،  ُيوؤَيِّ َيَزاُل  َل  اْلُقُد�ِص  ُروَح  »اإِنَّ  عنه:  اهلل  ر�سي  اَن  �سَّ حِلَ َيُقوُل   ،| اهلِل 
َما َناَفْحَت َعِن اهلِل َوَر�ُسوِلِه«،َوَقاَلْت: �َسِمْعُت َر�ُسوَل اهلِل | َيُقوُل: »َهَجاُهْم 

اُن ر�سي اهلل عنه:  اُن َف�َسَفى َوا�ْسَتَفى« َقاَل َح�سَّ َح�سَّ

َزاُء ًدا َفاأََجْبُت َعْنُه       َوِعْنَد اهلِل يِف َذاَك اجْلَ مَّ َهَجْوَت حُمَ
ا َحِنيفــــا        َر�ُسوَل اهلِل �ِسيَمُتُه اْلَوَفــــاُء ًدا َبرًّ مَّ َهَجْوَت حُمَ

)2 ٍد ِمْنُكْم ِوَقـــــاُء)1( مَّ ـــــــي       ِلِعْر�ِص حُمَ َفاإِنَّ اأَِبي َوَواِلَدُه َوِعْر�سِ

اإلى  اآخر ثالثة ع�سر بيتًا . 
اُن بن ثابت ر�سي اهلل عنه : من البحر الوافر 1 ( وبقية الأبيات من َقوَل َح�سَّ

ْقَع ِمْن َكَنَفْي َكــــــَداِء ُتِثرُي النَّ ِتي اإِْن مَلْ َتَرْوَهـــــــا  َثِكْلُت ُبَنيَّ
َمـــاُء �َسُل الظِّ َعَلى اأَْكَتاِفَها اْلأَ ِعــــــَداٍت  َة ُم�سْ ُيَباِريَن اْلأَِعنَّ
�َســــــــــاُء ُمِر النِّ ُمُهنَّ ِباخْلُ ُتَلطِّ ـــــــــــَراٍت  َتَظلُّ ِجَياُدَنا ُمَتَمطِّ
َوَكاَن اْلَفْتُح َواْنَك�َسَف اْلِغَطاُء ا اْعَتَمْرَنا  ُتُمو َعنَّ َفاإِْن اأَْعَر�سْ
ُيِعزُّ اهلُل ِفيِه َمْن َي�َســـــــــــــــــاُء َراِب َيـــْوٍم   وا ِل�سِ رِبُ َواإِلَّ َفا�سْ

اأحب  من  باب  الأنبياء،  ويف  امل�سركني،  باب هجاء  الأدب،  10 /452 يف  البخاري  رواه  2(واحلديث 
اأمنار، وم�سلم ح)2487( و)2489(و)2490(يف ف�سائل  املغازي، باب غزوة  ن�سبه، ويف  ي�سب  اأن ل 

ال�سحابة، باب ف�سائل ح�سان بن ثابت ر�سي اهلل عنه.
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والآثار يف ذلك كثرية منها : 

ْعُر َكاَلٌم فمنه احل�سن ومنه القبيح  )1( قالت عائ�سة ر�سي اهلل عنها : ال�سِّ
فخذ منه احل�سن ودع منه القبيح)1(.

ْعِبيِّ ر�سي اهلل عنه َقاَل: َكاَن اأَُبو َبْكٍر  ر�سي اهلل عنه َيُقوُل  )2( قال ال�سَّ
َوَكاَن على ر�سي اهلل عنه  ْعَر،  ال�سِّ َيُقوُل  ُعَمُر  ر�سي اهلل عنه  َوَكاَن  ْعَر،  ال�سِّ

ْعَر، َوَكاَن على  ر�سي اهلل عنه اأَ�ْسَعَر منهما )2(. َيُقوُل ال�سِّ

)3(عن ابن عبا�ص ر�سي اهلل عنهما : اأنه كان ين�سد ال�سعر وي�ستن�سده يف 

اأبي ال�سيخ يف العوايل )�ص: 172(ح)46(،  وورد يف ال�سنن ال�سغري للبيهقي  1 (الأثر رواه ابن 
 ِ ٍ ر�سي اهلل عنه َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهللَّ اَلَة َعْن ُعَبْيِد اهللَّ )4/ 181( ح )3368( ما يلي :»َويِف َحِديِث َف�سَ
ُه �َسِمَع  : َواإِنَّ اِفِعيُّ اِحِب اْلِقيَنِة اإَِلى ِقيَنِتِه« َقاَل ال�سَّ ْوِت ِباْلُقْراآِن ِمْن �سَ ُ اأَ�َسدُّ اأََذًنا اإَِلى َح�َسِن ال�سَّ |»هلَلَّ
ا �َسَهاَدُة  ِ ْبُن َقْي�ٍص اأََبا ُمو�َسى، َيْقَراأُ، َفَقاَل: » َلَقْد اأُوِتَي َهَذا ِمْن َمَزاِمرِي اآِل َداُوَد عز وجل. َواأَمَّ َعْبُد اهللَّ
ْعُر َكاَلٌم َح�َسٌن، ُح�ْسُنُه َكُح�ْسِن اْلَكاَلِم َوَقِبيُحُه َكَقِبيِح  اِفِعيُّ ر�سي اهلل عنه: ال�سِّ َعَراِء، َفَقْد َقاَل ال�سَّ ال�سُّ
َعَراِء َل ُيْعَرُف ِبَنْق�صِ  ُلُه َعَلى اْلَكاَلِم، َفَمْن َكاَن ِمَن ال�سُّ ُه َكاَلٌم َباٍق �َساِئٌر، َفَذِلَك َف�سْ اْلَكاَلِم، َغرْيَ اأَنَّ
َدَح َفُيْكرِثَ اْلَكِذَب مَلْ ُتَردَّ �َسَهاَدُتُه » وتكملة ما ورد عن  امْلُ�ْسِلِمنَي َواأََذاُهْم َواْلإِْكَثاِر ِمْن َذِلَك، َوَل ِباأَْن مَيْ
ا�ِص َعَلى  ال�سافعي جاء يف معرفة ال�سنن والآثار )14/ 339( قال ال�سافعي :» َوَمْن اأَْكرَثَ اْلَوِقيَعَة يِف النَّ
ا َلْي�َص ِفيِهْم  ا�ِص مِبَ َي َمْدَح النَّ ِب اأَِو احْلرَماِن َحتَّى َيُكوَن َذِلَك ِمْنُه َكِثرًيا َظاِهًرا ُم�ْسَتْعَلًنا، َواإَِذا َر�سِ اْلَغ�سَ
، َوِباأََحِدِهَما َلِو اْنَفَرَد ِبِه،  ْت �َسَهاَدُتُه ِباْلَوْجَهنْيِ ا ُردَّ �سً َحتَّى َيُكوَن َذِلَك َكِثرًيا َظاِهًرا ُم�ْسَتْعَلًنا َكِذًبا حَمْ

َوَب�َسَط اْلَكاَلَم ِفيِه . انتهى
الكالم  قبيح  وقبيحه  الكالم  ح�سن  فح�سنه  الكالم  مبنزلة  كــالم  »ال�سعر  بلفظ:  جــاء  واحلديث 
 200/8( يعلى  اأبـــو  واأخـــرجـــه:  ح20902(   239/10( البيهقي  اأخــرجــه  عائ�سة:  حــديــث  )مــن 
 : وقال  ح 198(  املتناهية )137/1  العلل  ابن اجلوزى يف  واأورده  ح4760(،والدارقطني)155/4(. 
قال الدارقطنى : تفرد به ح�سان . قال ابن حبان: ل يحل الحتجاج به بحال .، وجاء من حديث ابن 
الأو�سط)350/7ح7696(  املفرد)299/1ح 865(، والطرباين يف  الأدب  البخاري يف  عمرو:اأخرجه 
قال الهيثمي )122/8(:اإ�سناده ح�سن . وابن اجلوزى فى العلل املتناهية)137/1 ح 199( وقال: فيه 
عبد الرحمن بن زياد قال اأحمد: لي�ص ب�سيء. وقال ابن حبان : يروى املو�سوعات عن الثقات ويدل�ص. 
قال احلافظ يف الفتح )539/10(: اأخرجه البخاري يف الأدب املفرد من حديث عبد اهلل بن عمرو 
مرفوًعا و�سنده �سعيف واأخرجه الطربانى فى الأو�سط وقد ا�ستهر هذا الكالم عن ال�سافعي .وجاء من 

حديث عروة مر�سال : اأخرجه ال�سافعي)366/1(، والبيهقي )68/5 ح 8963( وقال: هذا منقطع .
520(البداية   /42( ع�ساكر  لبن  دم�سق  تاريخ   )152  /2( للبالذري  الأ�سراف  اأن�ساب   )  2

والنهاية ط اإحياء الرتاث )8/ 9( تاريخ اخللفاء )�ص: 141(.
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امل�سجد، فريوى اأنه دعا عمر بن ربيعة املخزومي، فا�ستن�سده الق�سيدة التي 
قالها فقال منها:

اأمن اآل نعٍم اأنت غاد فمبكر       غداة غد اأم رائح فمهجر

فاأن�سده الق�سيدة اإلى اآخرها، وهي قريب من ت�سعني بيتًا ثم اإن ابن عبا�ص 
اأعاد الق�سيدة جميعها، وكان حفظها مبرة واحدة)1(. 

عن  ورد  مــا  ببع�ص  يقول  مــا  على  الــواعــظ  ي�ست�سهد  اأن  مــن  بــاأ�ــص  فــال 
ال�سلف من ال�سعر، اإذا كان فيه ردع عن خبث اأو اإنارة طريق ر�سد اأو تقبيح 
الرب  نحو  اخلواطر  ويهز  العواطف  يحرك  مما  ف�سيلة  حت�سني  اأو  رذيلة، 

وال�سالمة،وكذلك ال�سجع. 

عليه  باهلل  اإل  توفيقي  وما  طريق  لأقوم  والهداية  التوفيق،  تعالى   وباهلل 
ِ الَِّذي َهَدانَا ِلَهَذا َوَما ُكنَّا ِلنَْهتَِدَي لَْ�اَل اأَْن َهَدانَا  توكلت واإليه اأنيب {اْلَْمُد ِلَّ

ُ} ]الأعراف: 43[ {ىئ ىئ ی ی ی ی جئ  حئ مئ  الَّ
ىئ يئ جب حب خب مب } ]ال�سافات: 180 - 182[ . 
و�سلي اهلل على �سيدنا حممد النبي الأمي وعلى اآله و�سحبه و�سلم.  

بقيت  يومًا  ع�سر  لثالثة  الثالثاء  يوم  يف  تبيي�سها  مت  تعالى   اهلل  بعون 
من �سهر ذي القعدة من �سنة �ست واأربعني وثالثمائة واألف هجرية)2(.

1 ( تف�سري اخلازن - دار الفكر )5/ 132( فتح البيان يف مقا�سد القراآن )9/ 432( وقال يف نظم 
الدرر فى تنا�سب الآيات وال�سور )5/ 403( »قال: البغوي« انتهى.

2 ( على اأن التاريخ املوافق لقوله )لثالثة ع�سر يومًا بقيت من �سهر ذي القعدة( هو يوم الأحد /17/  
ذي القعدة  1346  /  6 / مايو  1928.

وجاء يف تعليق –بخط مغاير خلط الر�سالة - املوؤلف ومراجعته نظر  يف 19 نوفمرب 1928 م.





1- ال�صهود احل�صاري للأمة الو�صط يف  ع�صر العوملة. 

      د.عبد العزيز برغوث.

2- عينان مطفاأتان وقلب ب�صري) رواية(. 

د. عبد اهلل الطنطاوي.      

3- دور ال�صياق يف الرتجيح بني الأقاويل التف�صريية. 

د. حممد اإقبال عروي.      

4- اإ�صكالية املنهج يف ا�صتثمار ال�صنة النبوية.

      د. الطيب برغوث.

5- ظلل وارفة ) جمموعة ق�ص�صية( . 

د. �صعاد النا�صر) اأم �صلمى(.      

6- قراءات معرفية يف الفكر الأ�صويل. 

د. م�صطفى قطب �صانو.      

7- من ق�صايا الإ�صلم والإعلم بالغرب. 

د. عبد الكرمي بوفرة.      

8- اخلط العربي وحدود امل�صطلح الفني.

د. اإدهام حممد حن�ش.      

9- الختيار الفقهي واإ�صكالية جتديد الفقه الإ�صلمي. 

د. حممود النجريي.      

�صل�صلـــة  اإ�صــــدارات   



10- ملمح تطبيقية يف منهج الإ�صلم احل�صاري. 

د. حممد كمال ح�صن.      

11- العمران والبنيان يف منظور الإ�صلم.

د. يحيى وزيري.      

12- تاأمل واعتبار: قراءة يف حكايات اأندل�صية. 

د. عبد الرحمن احلجي.      

13- ومنها تتفجر الأنهار) ديوان �صعر(. 

ال�صاعرة اأمينة املريني.      

14-  الطــريــق... مــــن هنـــــــــــا.

ال�صيخ حممد الغزايل      

15- خطاب احلداثة: قراءة نقدية.

د. حـمـيــد �صـمــيــــر      

16- العودة اإىل ال�صف�صاف )جمموعة ق�ص�صية لليافعني(.

فريد حممد معو�ش      

17- ارت�صامات يف بناء الذات.

د. حممد بن اإبراهيم احلمد      

18- هو وهي: ق�صة الرجل واملراأة يف القراآن الكرمي.

د. عودة خليل اأبو عودة      



19- الت�صرفات املالية للمراأة يف الفقه الإ�صلمي.

د. ثــريــة اأقـ�صــــري      

20- اإ�صكالية تاأ�صيل الروؤية الإ�صلمة يف النقد والإبداع.

د. عمر اأحمد بو قرورة      

21- ملمح الروؤية الو�صطية يف املنهج الفقهي.

د. اأبو اأمامة نوار بن ال�صلي      

22- اأ�صواء على الرواية الإ�صلمية املعا�صرة.

د. حلمي حممد القاعود      

23- ج�صور التوا�صل احل�صاري بني العامل الإ�صلمي واليابان.

اأ.د. �صمري عبد احلميد نوح      

24- الكليات الأ�صا�صية لل�صريعة الإ�صلمية.

د. اأحمد الري�صوين      

25- املرتكزات البيانية يف فهم الن�صو�ش ال�صرعية.

د. جنم الدين قادر كرمي الزنكي      

26- معامل منهجية يف تاأ�صيل مفهوم الأدب الإ�صلمي.

د. ح�صن الأمراين      

د. حممد اإقبال عروي      

27- اإمام احلكمة )رواية(.

      الروائي/ عبد الباقـي يو�صـف  



28- بناء اقت�صاديات الأ�صرة على قيم القت�صاد الإ�صلمي.

اأ.د. عبد احلميد حممود البعلي      

29- اإمنا اأنت... بل�صم ) ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممود مفلح      

30- نظرية العقد يف ال�صريعة الإ�صلمية.

د. حممد احلبيب التجكاين      

31- حممد ] ملهم ال�صعراء

                اأ. طالل العامر

32- نحو تربية مالية اأ�صرية را�صدة.

د. اأ�صرف حممد دوابه      

33- جماليات ت�صوير احلركة يف القراآن الكرمي .

د. حكمت �صالح      

34- الفكر املقا�صدي وتطبيقاته يف ال�صيا�صة ال�صرعية.

د. عبد الرحمن الع�صراوي      

35- ال�صنابل... )ديوان �صعر(.

اأ. حميي الدين عطية      

36- نظرات يف اأ�صول الفقه.

د. اأحمد حممد كنعان      



37- القراءات املف�صرة ودورها يف توجيه معاين الآيات القراآنية.

د. عبد الهادي دحاين      

38- �صعر اأبي طالب يف ن�صرة النبي ].

د. حممد عبد احلميد �سامل      

39- اأثر اللغة يف ال�صتنباطات ال�صرعية.

د. حمدي بخيت عمران      

40- روؤية نقدية يف اأزمة الأموال غري احلقيقية.

اأ.د. مو�سى العرباين      

د.نا�سر يو�سف      

41- مرافىء اليقني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر ي�ش الفيل      

42- م�صائل يف علوم القراآن.

د. عبد الغفور م�صطفى جعفر      

43- التاأ�صيل ال�صرعي للتعامل مع غري امل�صلمني.

د. م�صطفى بن حمزة      

44- يف مدارج احلكة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر وحيد الده�صان      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�ش      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صلمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــلميـــذ النبـــــوة.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د/ فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �سكري      

 53- هي القد�ش... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      



54- م�صار العمارة واآفاق التجديد.

م. فالح بن ح�صن املطريي      

55- ر�صالة يف الوعظ والإر�صاد وطرقهما.

ْرقاين ال�صيخ حممد عبد العظيم الزُّ      






