 - 212حوليةةةةةةةةةةةةةةةةس كليةةةةةةةةةةةةةةةةس الةةةةةةةةةةةةةةةةدعو اإل ةةةةةةةةةةةةةةةة ميس

عــلم الوعـظ
تأصيله وفقهه عند اإلمام ابن الجوزي

إعداد

دكتور /أحمد محمد زايد
األستاذ المساعد بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية
كلية الدعوة اإلسالمية بالقاهرة
جامعة األزهر
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ملخص البحث:
فكرة البحث :تدور حول استقراء وتحليل كتاب " القصاص والمذكرين" لإلمام ابي الفرج

ابن الجوزي ؛ وذلك بهدف استخراج أصول وقواعد وفقه "علم الوعظ"  ،والتي وضع
اإلمام كتابه ألجل الغرض.

وقد جاء في مقدمة وفصلين وخاتمة ،ففي المقدمة تناول الباحث أهمية الموضوع
وخطة الدراسة.
والفصل األول  :تضمن ترجمة للشيخ عليه رحمة الله  ،وبحث في المقدمات العشرة
لعلم الوعظ ،ليؤكد أنه علم له أصوله وقواعده ؛ في حين بدا وكأنه صنعة بال أصل .مع
أن هذا الفن له أصوله العريقة ومبادؤه العتيقة.
أما الفصل الثاني :فقد عني الباحث باستخراج قواعد وأصول علم الوعظ من خالل قرآته
لكتاب "القصاص والمذكرين"  ،وقام بصياغته صياغة علمة ال تعقيد فيها وال تكلف.
ثم عطف الفصالن بخاتمة ذكر فيها عدة نتائج من أبرزها أن الوعظ مطلب شرعي
ومقصد سني ،فهو وسيلة تهذيب وإصالح للنفوس والمجتمعات ،فيجب أن تعنى به
الجهات الرسمية الدينية والتعليمية على وجه يحقق رسالة الوعظ والوعاظ .وكذلك من
الواجب على كل أحد أن يعرف قدره فال يدخل في فن غيره  ،فمن كان واعظا يجتمع

عليه الناس فال يدفعنه ذلك إلى الخوض في كل فن وخاصة الفتاوى التي ترتبط بها

مصائر األمم والجماعات واألمور العظيمة  ،أيضا على الوعاظ أن يتزودا بالعلم الشرعي
األصيل وأن يتوسعوا في علوم الشريعة ألنهم عرضة أن يسألوا في كل أمر  ،والعوام ال

يمز كثي ار فيسألون كل متصدر للحديث ،ومن هنا يجب على الواعظ أن ال يتصدر إال
بعد علم و ال يفتي فيما ال يعلم .
الكلمات الداللية:

الوعظ-تأصيل-ابن الجوزي
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وبعد:

المقدمة

فإن من عناية الله تعالى بدينه أن صرف همم طوائف منن عانا المنممننن

لتالنغننه شرهننر شالتننمبنر هماا ئننه شألكامهفيننال نن ف ن هننم ال ننان م ننال عنند  :فمننا
بنن مقرر أللكام اإليالم فرشعا شأصوالف شآخر يقرع اآلذان هقوارع الوعظ شالتنمبنرف

شغنننر يقض ن ي ن اهة ر ننار شطرفننا مننن لنلننه ف ن التعلنننم شالتنانننه ف شآخننرشن ي ملننون

يالل م للمب عن لناض بال اإليالم شلفنظ بنضنته فىلنى م نارلنن للاندع را نر ن
لل نننن مي ن

نن العقائنند فنناعلنن ألل نوان ال ن ارتففتتاهعننأل األيننالنس شالويننائ ف ن

بنان ال ق قوال شعمال.

شبنان منن بننن تلن الم نال فن بننان اإليننالم شالترغننس فننه شالت اننأل علنننه

"م ننل الموعو ننة شال ننوعظ" ال ننمر ق ننرر القن نرآن ال ننر م شأم ننر هاعتم ننا ب ل نند أي ننالنس

النندعو ىلننى النندين شالتننمبنر هاللننه تعننالى فلنننق قنناح يننا ارهْ " :اد ُع ِإَلىىى س ى ِب ِ
ىك
يل َربِى َ
َ
ِ
ِباْل ِح ْكم ِة واْلمو ِع َ ِ
ِ ِ
ِ
ىل
َعَل ُىم ِب َم ْىن َض َّ
َح َس ُن ِإ َّن َرَّب َك ُه َو أ ْ
ظة اْل َح َسَنة َو َجادْل ُه ْم ِب َّالتي ه َي أ ْ
َ َ َْ
()1
ِِ
ِ
ين" .
َعَل ُم ِباْل ُم ْه َتد َ
َع ْن َس ِبيله َو ُه َو أ ْ
شبان صلى الله علنه شيلم يمنار النوعظ الالننل المنم رف فقند شر عنند أبن
اش قوله لد نا ألمد بن لنا ف ننا الولنند بنن م نلمف ننا نور بنن ي :ند قناح :لند ن

خالد بن معدان قاح :لد ن عاند النرلمن بنن عمنرش ال ي نلم شلننر بنن ال :ننر قناال:
أتننا العرلاض بن يار ة شهو ممن ر:ح فننه" :وال علىى الىذين إذا مىا أتىوح لىتحملهم
قلىىال ال أجىىد مىىا أحملكىىم عليىىه"( )2ف نننلمنا شقلنننا :أتنننناي ائننر ن شعائنندين شمقتا ننننف
فقاح العرلاض :صيلى بنا ريوح اليله صلى اليله علننه شينلم ذات ينوم نم أقان علننناف

( )1يور الن

آية (.)121

()2يور التولة آية (.)22
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فوعونا موعوة بلنغة ذرفأل من ا العنون َشَش ِجلأل من ا القلوبف ف فقاح قائ  :ياريوح
اليلهف ب ن هم موعوة مو ٍعف فماذا تع د ىلننا؟ فقاح" :أوصيكم بتقىوى اللىه والسىمع
والطاعة ،وإن عبداً حبشياً فِإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختالفاً كثي اًر ،فعلىيكم
بسىىنتي وسىىنة الخلفىىاء المهى ِ
وعض ىوا عليهىىا َّ
ىديين الراشىىدين تمسىىكوا بهىىا َّ
بالنواجىىذ،
وكل بدع ٍة ضاللةٌ"(.)1
كل محدث ٍة بدعةٌَّ ،
وإياكم ومحدثات األمور ،فِإ َّن َّ

فالموعوة ىذا مطلس نرع شفعن رانور أامنر هنه الندعا ىلنى اللنه تعنالى فن

القرآن ال ر م ف شمن المعلوم أن تنفنم أشامر الله تعالى  -خاصة فنما يتعلنق هالعامنة
شالنم ور -ي تاج ىلى فقه شإ راي لطرائق ذل التنفنم لت قنق اإلصاهة الهرعنة لنقع
األمر الهرع على شج ه المقيو .

شالوعظ بعلنم شفنن شممارينة منا اح  -علنى ب نر ممارينته -فن لاجنة ىلنى

ننا بنننان لفق ننه ش نواهطه شلوا مننه لضننا المماريننة لتننى يي ن الواعوننون ىلننى
رجة الوعظ المم ر الفعاح.

شمننن هننما المنطلننق بارننأل هننم الد اريننة الننوجن :لننوح " :علننم الننوعظ ت صنننله

شفق ننه" اختننرت ل ننا علمننا مننن أعننالم الننوعظ فن تار نننا اإليننالم العر ننق لنقننف مننع
أل نند تي ننارنفه ال امنننة فن ن هنننما المن نناح أال شهن ننو بتاه ننه المننناتع  ":ت نناب القينننا
شالممبر ن"

()2

ف شقد صنفه  -رلمه الله تعالى -ف هما الفن على ال يو

لانان

فق ه ش نا جوارانهف جمنع فننه بننن ال انر العملننة شالرا نة الواقعننةف ش لن فننه علنى

الم ننائ شتننناشح ب نن ار مننن النوارننسف ممننا ينعن الاالننق علننى يقنننن أن ابننن النننو ر
أص ن ل ننما العلننم ىن لننم يكننن أشل م.شلننم أقننف  -ل ننس علم ن
يعتاننر مننن أشائ ن مننن ن

() 1ال ننديق صن ن نا ف رشا أب ننو اش فن ن ي ننننه ي ن أشح بت نناب ال نننة بن ل نن:شم ال نننة .شرشا

الترممر ف جامعه ين العلنم بنمنا جناي فن األخنم هال ننة شاجتنناب الادعنة بنرقم ( )1262شقناح
عنه  :هما لديق ل ن ص نا .

( ) 2شالن

ة المعتمد ف هما الا ق ه " تاب القيا

شالممبر ن" ت قنق الهنخ م مد لطف

اليااغ – ط ال ارنة  -المكتس اإليالم – بنرشت – 1242هن 1211 -م.
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القاصر -على مينف ف علم الوعظ يتناشح م نائله ش مصن جوارانه ىال علنى هنما
المينف الرائقف شقد اللوأل على من بتاوا فن فنن ال طاهنة شعلنم النوعظ أن ألندا

من همالي لم يرجع ىلنى هنما الميننف أش أ نار ىلننهف الل نم ىال الننا ر القلنن ف منع أن

ال تنناب عمنند ف ن هاهننهف صنننفه خانننر ب ننما الفننن ال طنننر " فننن الننوعظ" ف ارننأل تل ن

الم اشلننة ىي ن اما ف ن ت صننن علننم مننن علننوم النندعو الت ن ت تنناج ف ن جملت ننا ىلننى
ت صن ف بدال من ال الم المري المر يعو الت صن شالانان.

شقن ن نند قن ن ننام هن ن ننما الا ن ن ننق الن ن ننوجن :علن ن ننى ارين ن ننة ت لنلن ن ن نة اين ن ننتقرائنة ل تن ن نناب

( القي ن نا

شالمن ننمبر ن) ل من ننام أب ن ن الفن ننرج ابن ننن النن ننو ر – رلم ننه اللن ننه – ب ن نندف

ايننت راج أصننوح شقواعنند شفقننه "علننم الننوعظ " شالينننما أن الهنننخ – رلمننه اللننه – قنند
ش ننعه ل ننما الغ ننرض النانن ن ف فقن نرأت ال ت نناب شاي ننت رجأل من ننه ذلن ن بل ننه ف شص ننغته
صناغة علمنة ال تعقند فن ا شال ت لفف فلم أخرج ال نالم عنن مقينو صنالاه ف شلنم

أتم ن إل ا ننات م ننا أر نند ىن لننم يك ننن ب ننالم اله نننخ م ننعفا فن ن ذل ن ف شجعل ننأل ص ننلس
المو وع ما وطا فن الفين ال نار بتمامنه فأمنا األشح فنعلتنه ترجمنة للهننخ علننه

رلمنة اللنهف نم فن ه نق المقندمات العهننر ل نما العلنمف ألرننا هيند الت صنن العلمن

لعلم فقد ب ن ار من الت صن فاندا ب رنه صننعة بنال أصن ف منع أن هنما الفنن لنه أصنوله
العر قنة شمانا ا العتنقنةف شمنن هننا جناي بنناي الا نق مكورنا منن فينلنن علنى الن نو

التال :

الفصل األول :ابن الجوزي – رحمه الله تعالى -وعلم الوعظ ترجمة وتعريفات
وفيه مبحثان :

المبحث األول :ترجمة ابن النو ر –رلمه الله تعالى.
المبحث الثاني  :علم الوعظ ماا ئ شتعر فات.

المطلب األول :الماا ئ العهر لعلم الوعظ .

المطلب الثاني :تعر ف الوعظ شاأللفاظ ذات اليلة.

الفصل الثاني :علم الوعظ :تأصيله وفقهه عند اإلمام ابن الجوزي

علم الوعظ
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المبحث األول :تعر ف علم الوعظ عند ابن النو ر شلنان فضله شأهمنته:

المطلىىىب األول  :تعر فننات الفننن شلعننا الميننطل ات ذات اليننلة عننن ابننن

النو ر

المطلب الثاني  :بنان فض الوعظ شأهمنته شمدى ال اجة ىلنه

المبحث الثاني  :الوعظ بنن االرفراط شاالرضااط بما صور ابن النو ر
المطلب األول  :آفات الوعظ شأخطاي الوعاظ
أوال :اختالق ال مب.

ثانيا :ىف ا الرشايات هال :ا شال ل .

ثالثا :رشاية المو وعات شن الوقوف على لقنقت ا.
رابعا :اختالح األشلو ات ف الدعو .

خامسىىىىا :الماالغن ننة ف ن ن الت و ن ننف من ننن اللن ننه شعن نندم الت ن نوا ن بن نننن الترغنن ننس
شالترهنس.

سادسا :يوي ايتعماح النيو

الهرعنة .

سىىىابعا :الماالغننة ف ن ذم النندرنا شم اطاننة النننا

همننا ال ي كمننون ف مننه شال

عمله ف هما الااب.

ثامنا :ذم الدهر شلوا ث ال:مان هما يدفع ىلى الت

شتند األل:ان.

تاسعا :اإلتنان هما يمنه العق شال يقاله الهرع من أرواع المناهدات .

عاشرا :ذبر هعا أه الضاللة شال ناي علن م.

حادي عشر :ات اذ الوعظ لنلة لطلس لطام الدرنا .
ثاني عشر :ت ر النفو

هما قد يف دها.

ثالث عشر :التقار العوام شااليت :اي ب م.

المطلب الثاني  :الضواه الال مة إلصالح الوعظ ف ف ر ابن النو ر
أوال :اعتما الوعظ على الفقه ف الدين.

ثانيا :يعة علم الواعظ شتا ر ف علوم الهرع شالواقع.
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ثالثا :ت قق الوعاظ هاإلخال

شالتنر من لظ الدرنا.

رابعا :لفظ ال ناة بتقلن م الطة العوام.

خامسا:

ا منالس الوعظ ه لكام الهرع شمراعا طانعة ال ا ر ن.

سادسا :ال مر من أمراض القلوب .

سابعا :ال مر من فتنة الن اي شتري التينع شالت :ن ل ن.
ثامنا :مراعا فنون الوعظ شآ اهه شما يناغ فنه.

المطلب الثالث  :رموذج من شعوه _ رلمه الله _

نتائج وتوصيات

شأياح الله تعالى أن ينفع ب م ال طور باتا نا شبن رنافر فن نا ف شأن يعفنو

عما شقع فن ا من خط أش خل شال مد لله أشال شآخرا.

الفصل األول

علم الوعظ
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ابن الجوزي وعلم الوعظ ترجمة وتعريفات
وفيه مباحث

المبحث األول :ترجمة ابن الجوزي.
اسمه وكنيته :

رع ننأل م ننن ت ننرجم الب ننن الن ننو ر ب ننم النع ننوت التن ن ت نندح عل ننى مكارت ننه ب نننن

العلم نناي فق ننالوا عن ننه  :ه ننو اله نننخ اإلم ننام العالم ننةف ال ننافظ المف ننرف نننخ اإلي ننالمف

مف ر العراقف جماح الدينف أبو الفرج عاند النرلمن بنن علن بنن م مند بنن علن بنن
عاننند اللننه بننن عانند اللننه بننن لمننا ر بننن ألمنند بننن م منند بننن جعفننر بننن عانند اللننه بننن
القايم بن النضر بن القايم بن م مد بن عاد الله بن الفقنه عاد الرلمان بن الفقننه

القايننم بننن م منند بننن خلنفننة ريننوح اللننه صننلى اللننه علنننه شيننلم أب ن هكننر اليننديقف

القر

التنم الاكرر الاغدا رف ال نال ف الواعظف صالس التيارنف.
ع ننرف ج نندهم ه ننالنو ر لن ننو فن ن

ار بواين ن ()1ف شل ننم يك ننن بواين ن ج ننو

غنرهناف شجعفنر فن أجندا هنو الننو ر من نوب ىلنى فر نة منن فنرض الاينر يقناح
ل ا جو  .توف أبو شله الث ينننف شبارنأل لنه عمنة صنال ة شبنان أهلنه تننا اًر فن

الن ا ف شل ما بتس ايمه ف هعا ال ماعات عاد الرلمن اليفار.

مولىىىده  :شل نند -رلم ننه الل ننه تع ننالى  -ي نننة ت ننع أش عه ننر شخم ننس م ننةف شقنن ن ي نننة
خم مائة ش مان.

()1ذبر ال مور أر ا ف موا ع عد بدأها هقولنه" :أشال شاين ال نناج شأر نا أعوم نا شا ن رها :نم
ذبر ياس ت منت ا بمل قائال":فاما ت منت ا فألر ا متويطة بنن الاير شال وفة ألن ب من ا ىلنى
من ا خم نن فري ا " قلأل  :شهم ه المقينو بمنوطن البنن الننو ر .ارونر معننم الالندان

ج1

 726ط ار صا ر -بنرشت ينة 1266م .
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بعض شيوخه وتالمذته

المطننالع ل نننر ابننن النننو ر يننند أن الرج ن ره ن ره ن علمنننة متننننة ف خننال

فن ننا العلمنناي شارتفننع ه لننق مننن أه ن العلننم ب نننرف فقنندارتفع ف ن ال ننديق همال مننة ابننن
راصرف شف القرآن شاأل ب ه ا ال ناطف شابن النوالنق ف شف الفقه هطائفة.

ل ن نندث عن ن ننه :شل ن نند الي ن ننالس العالم ن ننة م نن ن ن ال ن نندين يوي ن ننف أي ن ننتاذ ار

الم تعيم هاللهف ششلد ال انر عل النايخف شياطه الواعظ نمس الندين يوينف بنن
ق:غل ال نف صالس (مرآ ال:مان)ف شال افظ عاد الغنن ف شالهننخ موفنق الندين ابنن
قدامن ننةف شابن ننن الن نندبن ف شابنننن الننن ننارف شابن ننن خلن ن ن ف شالضن نننايف شالنل نندار ف شالنننن ننس
ال رار ف شابن عاد الدائمف شخلق يواهمف شلاإلجا الهنخ مس الدين عاد الرلمانف

شابن الا اررف شألمد ابن أب ال نرف شال ضر بن لمو هف شالقطس ابن عيرشن.

صفاته وشيء من مناقبه

قاح عنه المها  " :شبان رأيا ف التمبنر بال مدافعةف يقنوح الننوم ال ارئنقف
شالن ر الفائق بدي اف ش

سف ش عنسف ش طربف ش طنسف لم ي ت قاله شال هعد م لهف

ف و لام لواي النوعظف شالقننم هفنورنهف منع الهنك ال

ننف شالينوت الطننسف شالوقنع

ف ن النفننو ف شل ننن ال نننرف شبننان ه ن ار ف ن التف نننرف عالمننة ف ن ال نننر شالتننار خف
موصننوفا ه

ننن ال ننديقف شمعرفننة فنورننهف فقن نناف علنمننا هاإلجمنناع شاالخننتالفف جننند

المهاربة ف الطنسف ذا تفننن فشف نم شذبناي شلفنظ شايت ضنارف شإ اناب علنى النمنع

شالتيننفف مع التينون شالتنمن ف شل نن الهنارف شر ناقة العانارف شلطنف الهنمائ ف
شاالشصاف ال مند ف شال رمة الوافر عنند ال نا

صنف.

شالعنامف منا عرفنأل ألندا صننف منا

توف أبو شله ال ة أعوامف فرلته عمته .م لما ترعرعف لملته عمتنه ىلنى ابنن

راصننرف ف يننمعه ال نننرف شألننس الننوعظف شل ننا هننهف شهننو م ارهننقف فننوعظ النننا

شهننو

صننا ف ننم مننا اح رننافق ال ننوق معومننا متغالنننا فنننهف م :لمننا علنننهف مضننرشلا برشرننق
شعوه الم ف بماله ف ا يا شا نت ارف ىلنى أن منات رلمنه اللنه شينام هف فلنتنه لنم
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ي ننا فن ن الت ش ن ن ف شال خننالف ىمام ننه"( .)1قل ننأل :شمعننرشف أن اب ننن الن ننو ر خ ننالف

ال نابلة ف م لة ت ش

األيماي شاليفات ف ان يقوح هالت ش لمنا يعتقند أن فناهر

التهاهه من األيماي شاليفاتف شبتس ف ذل بتانا من نا" فنع ناه التهنانه" ارتينر
ف ل ما عتس علنه النمها  -رلمنه اللنه  -هننا فن الترجمنة قنائال" :فلنتنه

فنه للت ش

لننم ي ننا ف ن الت ش ن ف شال خننالف ىمامننه " يقينند اإلمننام المنند بننن لنا ن رلننم اللننه
النمنع .

ثناء الناس عليه

قنناح عنننه اإلمننام موفننق النندين :ابننن النننو ر ىمننام أه ن عيننر ف ن الننوعظف

شصنننف ف ن فنننون العلننم تيننارنف ل نننةف شبننان صننالس فنننونف بننان يينننف ف ن

الفق ننهف ش نندر ف شب ننان لافو ننا لل ننديقف ىال أرن ننا ل ننم ر ننرض تي ننارنفه فن ن ال نننةف شال

طر قته فن اف شبارأل العامة يعومورهف شبارأل تنفلأل منه فن هعنا األشقنات بلمنات
تن ر علنه ف ال نةف فن تفت علنه فن اف ش ضنق صدر من أجل ا.

شقناح أبنو معتنوق م فننوظ بنن معتنوق ابنن الانن:شرر فن (تار نه) فن ترجمننة

ابننن النننو ر يقننوح :ف صنناا ف ن ممهاننه ىمامننا يهننار ىلنننهف ش عقنند ال نيننر ف ن شقتننه
علن ننهف ر همدري ننة اب ننن اله ننم

شلمدري ننة الن ننة بنفه ننا ف شلمدري ننة اله نننخ عا نند

القا ر ف شلنى لنف ه مدرية بدرب ينار ف ششقف علن ا بتاهف برع ف العلومف شتفنر

هننالمن ور شالمنوننومف شفنناق علننى أ هنناي ميننرف شعننال علننى فضننالي عيننر ف تيننارنفه

ت :نند علننى ننالث م ننة شأرلعنننن مينننفا مننا بنننن عهننر ن منلنندا ىلننى بن ار ف شمننا أفننن
ال:مان ي ما هم لهف شله بتاب (المنتوم)ف شبتابنا ذي علنه.

( )1ين نننر أعن ننالم النن نناالي (21ن  )721ت قنن ننق الهن نننخ ن ننعنس األررن ننماط ش شهن ننما النن نن:ي ال ن ننا ر

شالعهننرشن مننن ت قنننق ن ههننار ع نوا ش ن م ن هننالح ال ننرلان.ط األشلننى –ممي ننة الريننالة –

 1242هن 1212 -م
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ابن الجوزي يتحدث عن نفسه:
شألر

قاح رلمه الله عن رف ه ماننا هعضنا ممنا يناق ":شإرن منا لنأل أعنظ الننا

م على التولة فقد تاب على يدر ىلى أن جمعأل هما ال تاب أ نر منن مائنة

ألف رج ف شقد قطعأل من عور الينانان الالهننن أ نر منن عهنر آالف طائلنة ف
شأيلم على يدر أ ر من مائة ألف .

شقنند جمعننأل ف ن آالت الننوعظ بتاننا لننم أينناق ىلننى م ل ننا مننن تفاينننر الق نرآن

الم مهة من ال:ل ف ال لنمة من األلا يق المينوعة ف من ا بتاب ' ا الم ننر فن
علم التف نر ' شأ انر مننه ' المغنن ' ف شبتناب متوين ينمنته ' هإيضناح الاننان فن
تف نر القرآن ' ف شبتناب ' راينخ القنرآن شمن نوخه ' ف ش ' م تينر 'فشبتناب ' راينخ

ال ديق شمن نوخه ' ف ش ' م تينر ' ف شبتناب ' جنامع الم نارند ' جمعنأل فننه م نند

ألمد ف شص نا الا ارر ف شص نا م لم ف شبتاب الترممر ف شهنم ال تنس األرلعنة
ت ننون قر اننا مننن ال نننن منلنندا  -فاختينرت ا فن خمننس منلنندات مننع ذبننر األيننارند
شبتاب ' ال ندائق ' غاينة للنواعظ ف شم تينر ' رقن النقن ' ف ش' المندها 'ف شبتناب '

ص ننفة الي ننفو ' ته ننتم عل ننى ذب ننر ال:ه ننا شالي ننال نن م ننن م ننن رانن ننا ىل ننى اآلن ف

شبتاب ' من اج القاصدين ' ف

رح المعامالت .

شصنننفأل بتاننا ف ن أخاننار األخنننار ف فمن ننا بتنناب ' فضننائ عمننر بننن ال طنناب ' ف

شبتنناب ' فضننائ ( عمننر ) بننن عانند الع :نن ' :ف ش ' ال

ننن ' ف ش ' الفضننن ' ف ش '

ألمد بنن لنان ' ف ش ' معنرشف ' ف ش ' ههنر ' ش ' ىبنراهنم بنن أ هنم ' ف شغننرهم منن

اليال نن ف شبتاب ' عنون ال كايات ' فنه خم مائة لكاية م ند .

شأم ننا بت ننس ال ننوعظ ف ن ننر يط ننوح تع نندا ها ف من ننا ' تاي ننر المات نندىي ' ف ش ' بن نن:

الممبر ' ف ش ' اللملم ' ف ش ' الملنا ' ف ش ' المنده' ' ش ' المل نس ' ف ش'صناا رنند'ف
ش' ر نم الر اض ' ف ش ' المنت س ' شغنرها .

شلعننا هننم ال تننس تغنن النواعظ شت فنننه طننوح عمننر ف شال ي تنناج معننه ىلننى

خارف قد ألف ا األعاجم أ رها بمب شهميان .
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ننم قنناح :شإذا ر ق النواعظ قر ننة شفطنننة ف شتهنناغ ه فننظ هننم ال تننس التن

ي ننمنت ا ر ق ىره نناي م ننا ينار ن ن ا ف شص ننار يق ننوح م ننا يما ل ننا بدي ننة  .شل نننكن أ ننر
اعتما على األلا يق شالمنقوالت من أخاار الينال نن  .فنإر  -ه مند اللنه  -لمنا
ان أ ر ا تغال ب ا شلعلوم ال ديق لم يكد يمبر ل لديق ىال ش مكننن أن أقنوح

 :ص نا أش ل ن أش م اح ف شل ف بتا الوعونة  -ه مد اللنه  -أعمناح عنن:

عن ا من تقدم  .شإرمنا ألندث ب نم الننعم نك ار ف ال عنانا ألرنه ىرمنا يعننس منن ينرى

عمل ننه  .شأر ننا ىرم ننا أرى فضن ن الم نننعم شقل ننة ننكرر  .شلق نند أق نندرر عل ننى أن أرتنن ن

المنلس بله منن غننر ذبنر م فنوظ  .شرلمنا قرئنأل عنندر فن المنلنس خمنس عهنر

آيننة فننعت علننى بن آيننة ه طاننة تنايننا ا فن ال نناح  .شأرننا أين ح اللننه  -عنن :شجن -

ىخالصا ف القيد ف شرفعا هالعلم ف ىره شل ذل شالقا ر علنه .

من روائع ابن الجوزي في أقواله:
ير ا.

عقارب المنايا تل عف شخدران ج م اآلماح يمنعف شماي ال نا ف ىراي العمر
يا أمنر :اذبر عند القدر عندح اللنه فنن ف شعنند العقولنة قندر اللنه علنن ف شال

تهف غنو ه قم ين .

شق نناح لي ننديق :أر ننأل فن ن أشي ننع الع ننمر م ننن التن ن خر عنن ن ل قتن ن هن ن ف شفن ن

أ نقه من وق ىلن .

شقنناح لننه رج ن  :مننا رمننأل الاارلننة مننن ننوق ىلننى المنلننس قنناح :ألر ن تر نند

الفرجةف شإرما يناغ اللنلة أن ال تنام.

شقام ىلنه رج هغناف فقاح :يا يندر :رر د بلمة رنقل ا عن ف أي ما أفض

أبننو هكننر أش عل ن ؟ فقنناح :اجلننسف فنلننسف ننم قننامف ف عننا مقالتننهف ف قعنند ف ننم قننامف
فقاح :اقعدف ف رأل أفض من ب ألد.

شي له آخر أيام ف ور الهنعةف فقناح :أفضنل ما منن بارنأل بنتنه ت تنه .شهنم

عاار م تملة تر

الفر قنن.
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شي له آخر :أي ما أفض  :أياا أش أيتغفر ؟ قاح :ال وب الويخ ألوج ىلنى

اليابون من الا ور.
وفاته:

شت ننوف لنل ننة النمع ننة ب نننن العه ننايين ال ال ننق عه ننر م ننن رمض ننان ي نننة ي نناع

شت عنن شخمس م ة ف

ار هقطفتا.

غ ن شقننأل ال ن رف شغلقننأل األينواقف شجنناي ال لننقف شصننلى علنننه ابنننه أبننو

القايم عل اتفاقاف ألن األعنان لم يقدرشا من الوصوح ىلنهف نم ذهانوا هنه ىلنى جنامع

المنيورف فيلوا علنهف ش ناق هالننا ف شبنان يومنا مهن و اف فلنم يين ىلنى لفرتنه
همقاننر ألنند ىلننى شقننأل صننال النمعننةف شبننان فن تمننو ف شأفطننر خلننقف شرمنوا رفوين م

ف الماي.

ىلننى أن قنناح :شمننا شصن ىلننى لفرتننه مننن ال فننن ىال قلنن ف بننما قنناحف شالع نند

علنه ف شأر:ح ف ال فر ف شالممذن يقوح الله أ ارف شل:ن علنه ال لقفشلاتوا عند قار

طوح

ر رمضان ي تمون ال تماتف هالهمع شالقنا ي ف شرآ ف تل اللنلة الم دث

ألمد بن يلمان ال كر ف النومف شهو على منار من ياقوتف شهو جالس ف مقعد

صدق شالمالئ ة بنن يديه(.)1

( )1يرج ننع فن ن ترجمت ننه ىل ننى ن ي نننر أع ننالم الن نناالي لل ننمها

(ج21ن

 .)712 -721شالاداي ننة

شالن ايننة لل ننافظ ابننن ب نننر (ج17ن )72ط ار ىلننناي الت نراث العرل ن –ممي ننة التننار خ العرل ن -
بنرشت –لانان.شالقيا

شالممبر ن ()767 -762
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المبحث الثاني  :علم الوعظ مبادئ وتعريفات.
المطلب األول :مبادئ علم الوعظ

جننرت عننا علمائنننا  -رلم ننم اللننه تعننالى شر ن عننن م  -عننند تيننننف

العل ننوم أن يا ننديشا بتن نناشح المق نندمات ب نننن ي نندر بن ن ف ننن من نناف ه ننم المق نندمات هن ن
الماا ئ العهر المعرشفة ل

ىن ماا ئ ب فن عهن نر

علمف شه منوومة عند هعض م هقوله:

شفضله شر اة شالوا ن نع

م ائ شالاعا هالاعا ا تفى

ال د شالمو وع م ال م ننر

شااليم االيتمدا لكم الهنارع

شمن رر النمنع لا الهنرفا.

()1

والمبىىادئ" فىىى اللغىىة :جمننع مانندأ همعنننى مكننان الانندي ف شفننى االصننطالح:

يقننوح الهنننخ م منند أبننو علنننان ف ن اللملننم المنوننوم مننا ريننه "مننا يتوقننف علنننه العلننم
تيو اًر أش تيديقاًف شتطلق على :منا يتربنس مننه الهنا بال لننات للمعنرفف شالقضنايا
للقنا

شعلى ما يتوقف علنه الها شهما أعم ....شفنى آخنر الت نميس أن المانا ئ قند

تطلق على ما يادأ هه قا المقينو أه ن .شفنى ال ا ننة :األلننق أن تنمبر مانا ئ بن

علم ف صدر شماا ئ ب هاب من ذل العلم فن صندر ذلن الاناب أه ن .شقند تطلنق

الماا ئ على مقدمة الهرشع بما ف قول م أن ماا ري ب فن عهر "(.)2

شينننعرف فنمننا يل ن ب ن مانندأ مننن هننم العهننر ننم رطاقننه علننى فننن الننوعظ

لت تانن لنا ماا ئ هما العلم العونم:

()1لا نننة الينناانن م منند بننن عل ن الينناان علننى ننرح ال ننلم للملننور
ال لا – القاهر 1271-م 1716هن.

()2ارورن اللملم المنووم ف ماا ئ العلوم م مد أبو علنان الهافع

() 71ط ارنننة مطاعننة
( -) 14طاع على رفقة

لضننر األيننتاذ العالمننة الفا ن ال ننند نفر نند الض ننرغامى األ هننرر – ط الق نناهر  -بنندشن  .توجنند

ر

ة را ر مو عة همكتاة الاالق.
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 - 1ال نند" :عننند األصننولننن شأرلنناب العرلنننة هننو مننا يمننن :الهننا عننن مننا عنندا ينواي
ان منع تينور بننه لقنقتنه أشال  ...شعنرف أيضناً هالننامع المنارع"( )1شال ند لِعلنمٍ منا
التعر ننف النننامع لم ننائ ذلن العلننمف المننارع مننن خننوح غنننر م ننائله فنننه مننن العلننوم

األخرى.

 -2المو وع :م ائ العلم شمطالاه شمناله المر يا ق فنه.
 -7االي ننم :األلق نناب التن ن تمن نن :ه ننما العل ننم ع ننن ين نوا ف ه ن ننق يع ننرف ب ننا عنن ند
ىطالق ا علنه.

 -2ال كم  :ال كم الت لنف الهرع ف تعلم هما العلم شمماريته.

 -1الفض  :رف العلم ش واب اال تغاح ههف شأهمنته شمن:لته بنن يائر العلوم.
 -2الوا ع :أشح من صنف فنه شأريى قواعد شش ع أيايه.
 -6االيتمدا  :ميا ر الت ي تمد من ا ش مخم.
 -1الن اة :عالقته هالعلوم األخرى شصلته ب ا.

 -2ال مر :غاية العلم شالفائد المرجو من رايته.

 -14الم ائ  :ما يندرج ت أل مو وعه من م ائ شمطالس شج:ئنات .

هم الماا ئ العهر  -الت ت م ف تيور العلوم شلندشر ا ي ندث قينور فن

تيورها شإ ار ا -أ ع ا بنن يدر علم الوعظ تطانقا علنه ف قوح:

الوعظ صرح العلماي  -رلم م الله )2( -ه ره علم م تق ب ائر الفنون شالعلوم ذات
الماا ئ شاألصوحف فما ه الماا ئ العهر ل ما الفن؟ :

رقوح:

()1اللملم المنووم

(  )11ال ابق

()2رص العالمة صديق ل ن خان ف مويوعته الماتعة أهند العلوم ف الن:ي ال نار الم نمى":
ال ن اب المربننوم الممطننر ه ن رواع الفنننون شأصننناف العلننوم" علننى بورننه علمننا م ننتقال لننه الماننا ئ
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أوال :لنند  :علننم يعننرف هننه مننا هننو ينناس االر:جننار عننن المن ننناتف شاالر:عنناج ىلننى
الم مورات من األمور ال طابنة المناياة لطااع عامةالنا (.)1

ثانيىىىىىىىا :مو ن ن ننوعه :المن ن ن نواعظ شالرق ن ن ننائق أش "األم ن ن ننر شالن ن ن ن ن المق ن ن ننرشن هالترغن ن ن ننس
شالترهنس"(.)2

ثالثىىا :ايننتمدا  :تنناب اللننهف شينننة ريننوله صننلى اللننه علنننه شيننلم المعرشفننة عننند
الم ند ننف شأقاش ن الين اهةف شالتنناهعننف شغننرهم مننن صننالا المنممنننف شلنننان ينننر

النا صلى الله علنه شيلم.

رابعىىا :أيننماا :يطلننق علننى هننما العلننم "الننوعظ" ش"الموعوننة" ش "التننمبنر" ش"الني نا"
ش"اإلر ننا "ف ش"عل ننم الرق ننائق"ف ش"القي ننص" ش"التاه نننر" ش"الترغن ننس شالترهن ننس"ف شهن ن
ألقاب مت د المعنى ف هعض اف شمتقارلة ف الاعا اآلخر.

خامسىىا :لكمننه :فنرض بفايننة ينننس أن تتننوفر علننه طائفننة لت قنننق الت لنننف الهننرع
ُمىى ٌة َيى ْىد ُعو َن ِإَلىىى اْل َخْي ِىىر
الم ن مور ه نه ف ن الق نرآن ال ننر م قنناح تعننالى ( َوْلى َىت ُك ْن ِم ىْن ُك ْم أ َّ
ويأْمرو َن ِباْلمعر ِ
وف َوَيْن َه ْو َن َع ْن اْل ُمْن َك ِر َوأ ُْوَل ِئ َك ُه ْم اْل ُمْفلِ ُحو َن) (.)7
َ ُْ
َ َ ُُ
سادسا :فضله :من أفض األعماح شأ بى القرلات ففنه هداية ال لق شاألخم ه يدي م
نِ ِ
ِ
ِ
ِ
اح ِىنرِن
شقلول م ىلى الله تعالى" َش َم :ن أ :
صال اً َشَق َ
َل َ ان َق :والً م نم :ن َ َعا ىَلى الله َش َعم َ َ
ِِ
ِ
نن) (.)2
م :ن ا:ل ام  :لم َ

سىىابعا:الوا ننع :شا ننعه بفننن شعلننم لننه أصننوح شقواعنند هننو :اإلمننام ابننن النننو ر -
رلمه الله تعالى -المتوفى 126هن(.)1

()1أهند العلوم ن صديق ل ن خان( 2ن ( ) 714هاب الواش) ط ال ندية .بدشن
 722جمنع ن م مند أش نس النندشر ت قننق ن م مند لامند الفقن ط
()2التف نر القنم البن القننم
ار ال تس العلمنة – بنرشت 1721هن.
()7يور آح عمران آية (.)142
()2يور فيلأل آية (.) 77
()1رأيأل هما النرأى  -واللنه أعلنم هالينواب -شأخنمت ذلن منن بتناب اإلمنام ابنن الننو ر " بتناب
القين ن ننا شالمن ن ننمبر ن" الن ن ننمر هن ن ننو م ن ن ن ه نن ن ننا ىن ن ن نناي اللن ن ننه ف ففنن ن ننه ت ن ن ننمنة هن ن ننما العلن ن ننم =
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ثامنا :ر اته :ىره علم ش ننق الينلة هالمينا ر اإلينالمنة القنرآن شال ننة شينائر

عل ننوم اإلي ننالمف ف ننو عل ننم ىي ننالم ف لن ننق ال ي ننتغن ال ننداع ىل ننى الل ننه شه ننو
يماريننه عننن التنن:ش بنيننو

الننول المعيننومة شآ ننار اليننال نن شقيي ن مف

شلكم ال ال نن شيلوب م مما يرقق القلس ش مب النفس .

تاسعا :غايته ش مرته :له أعوم ال مار شعونم الفوائد ف و يرقنق القلنوب القايننةف
ش در الله هه النفو

الهار ف ش ري النا

ر و عواقا م ف اآلخر فن :جرشا

عن الهر ش قالوا على ال نر شف هما صالح شإصالح.

عاش ىرا :قنند أ ننار الهنننخ صننديق خننان – رلمننه اللننه ىلننى أن م ننائله ب ن م ن لة

تتضننمن النيننا شاألمننر شالتننمبنر شال:جننرف" فالترغنننسف شالترهنننسف شالتم ن ن هاألم نناح

الوا

ةف شالقيص المرققةف شالن ات النافعة ف ما طر ق التمبنرف شالهرحف شالم ن لة

الت ن يننمبرهاف ىمننا مننن ال ننالحف شال نرامف أش مننن هنناب آ اب اليننوفنةف أش مننن هنناب
الدعواتف أش من عقائد اإليالم "(.)1

المطلب الثاني :تعريف الوعظ واأللفاظ ذات الصلة.
أوال :تعريف الوعظ في اللغة:

شر ت مننا " ش ع ظ " ف ن المعنناجم العرلنننة القديمننة شال دي ننةف ف ن لفوننة

عرلنة رعنة م تعملةف فف معاجمنا العرلنة يقنوح ابنن فنار " :شعنظ (النواش شالعننن

شالواي) لمة شالد فالوعظ :الت و ف شالعوة االينم مننه .قناح ال لنن  :هنو التنمبنر
هال نر شما يرق له قلاه"( .)2ف و عند تمبنر شت و ف.
= شقواعنند الننوعظ شالنندعو ىلننى اللننه تعالىفشلنننان لهننرشط ال نواعظ آ اهننه شبنفنننة مماريننة الننوعظ
شلعضا من رماذج الوعظ شتراجم لاعا الوعناظ شبتناب القينا شهنما بلنه لنم أر فن غننر ف ممنا
يندفع المننري أن يقنرر ىلننى أن ابنن النننو ر فن هننما ال تناب ش ننع أينس هننما العلنم شالينننما أرنه مننن
مهاهنر الوعناظ رور نا شعملننا فلنه فن النوعظ "المنده' شالناقوتنة شل نر الندموع شالتاينر شالتنمبر
شالوعظ شغنر ذل شبل ا ف فن الوعظ ف شال ت فى ف هما المضمار ى ارات الغ:ال ف اإللناي
فشبمل ج و ال اهقنن قاله بالم ايا شغنر .
()1ارور :أهند العلوم (2ن  )712ميدر يابق.
()2معنننم مقنناينس اللغننة ألب ن ال نننن بننن فننار بننن بر ننا 2ن 122ت قنننق عا نند ال ننالم م م نند
هارشن ط ال ة مكتاة ال ارن  -القاهر  1242هن1211 -م
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ِ
العو ن اة ش ِ
يننا
أمننا ابننن منوننور فنقننوح " شعننظ :الن َنو :عظ شالعو ن اة ش َ
الم :وعو ن اة :الن :
َ
ِ
قلاننه م نن نواب
هالعواقننسل قنناح ابننن يننند  :هننو تننمبنري ل ِ ر ننان همننا ايَلن ِيننن َ
شالت ن :م نر َ
َجعلنىىك ِعظىىة" أَي :م ْوعظىىة ِ
ِ
وعبىىرة لغيىىرح ،والهىىاء فيىىه
شعقنناب .شف ن ال ننديق" :أل ْ
َ
فمىن جىاءه َم ْو ِعظىة مىن ربىه؛ لىم يجى
عوض من الىواو المحذوفىة .وفىي التنزيىلَ :
ِ
الو ْعظ حتى كأَنه قال:
بعالمة التأْنيث ألَنه غير حقيقي أَو ألَن
الموعظة في معنى َ
فمن جاءه وعظ من ربه ،وقد َو َعظه َو ْعظاً ِ
ظ )1(".....ف و عند ريا
وعظة ،و َّات َع َ
شتننمبنر هالعواقننس بمننا أرننه ال نننا الناهنننة عننن اقت ننام ال رمننات شليننائر تضننمنت ا

المواعظ الرلارنة.

شالراغس –رلمه الله -ف منا شعنظ يقوح":شالنوعظ  :جنر مقتنرن بت و نفف
قاح ال لن  :هو التمبنر هال نر فنما ينرق لنه القلنسف شالعونة شالموعونة :االينم .قناح
تعننالى" :يعظكىىم لعلكىىم تىىذكرون"()2ف "قىىل إنمىىا أعظكىىم بواحىىدة"()7ف "ذلكىىم توعظىىون
بىىىه"()2ف "قىىىد جىىىاءتكم موعظىىىة مىىىن ربكىىىم"()1ف"وجىىىاءح فىىىي هىىىذه الحىىىق وموعظىىىة
وذكىىرى"()2ف "شهنندى شموعوننة للمتقنننن"()6فف "وكتبنىىا لىىه فىىي األل ىواح مىىن كىىل شىىيء
موعظة وتفصيال"()1ف "فأعرض عنهم وعظهم"

()2

.

فننالوعظ فن اللغننة  -علننى مننا ينناق  -تننمبنر شت و ننف ريننا شإر ننا شترقنننق طاننع
شقلس.

()1ل ان العرب البن منوور الميرر اإلفر ق 6ن 222ار صا ر – -بنرشت -لانان -بدشن
( )2يور الن آية (.)24
()7يور يا آية (.)22
()2يور المنا لة آية (.)7
()1يور يورس آية (.)16
()2يور هو آية (.)124
()6يور آح عمران آية (.)171
()1يور األعراف آية (.)121
()2يننور الن نناي آيننة ( .)27شالنق ن مننن ن مفننر ات الق نرآن ال نننن بننن م منند المعننرشف هال ارغننس
 126أعد للنهنرن  :م مند ألمند خلنف اللنه – مكتانة األرنلنو المينر ة بندشن
األصف ار
رقم شتار خ-
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ثانيا – تعريف الوعظ اصطالحا:
عرفه صديق ل نن خنان ه رنه ":علنم يعنرف هنه منا هنو يناس االر:جنار عنن

المن ننناتف شاالر:عنناج ىلننى الم ن مورات مننن األمننور ال طابنننة المناينناة لطانناع عام نة

النا "(.)1

شعرف األصف ار الوعظ هقوله  ":جر مقترن بت و ف"

()2

شقاح ال لن ف

العنن بمنا أشر األصنف ار  ":هنو التنمبنر هنال نر فنمنا ينرق لنه قلانه"()7ف شهنو بنمل
بنيه ف تعر فات النرجار (.)2

شقاح الهوبار " :الموعوة ال

نة ه  :المقالة المهتملة علنى منا ي ت

ال امعف شت ون ف رف ا ل نة هاعتاار ارتفاع ال امع ب ا.
شقن نناح أيضن ننا :الموعون ننة ال

للتيديق همقدمات مقاولة"(.)1

ننه

ن نننة ه ن ن ال نن ننا اللفونن ننة اإلقناعنن ننة الموجان ننة

شقنناح هعض ن م ":الننوعظ ريننا شتعلنننم بالوصنننة شه ن الت ن تل ن النندعو هعنند

قاول ا"(.)2

ننم قنناح هعنند ىي ن ار هعننا آيننات الننوعظ ماننننا رجننة الننوعظ فن النندعو شمننن

يوجننه ىلننن م هننما اللننون مننن ال طنناب النندعور":فتاا ر ىلننى الف ننم مننن هننم اآليننات أن

الننوعظ ىرمننا يكننون هالدرجننة ال ارنننة مننن النندعو ف فننال يننوعظ ال ننافر شإرمننا ينندعى ىلننى

(.)11
( )1ياق بناره ف
()2المفر ات ما "شعظ"
( )7مفر ات القرآن (.)126
 741ت قنق  :عاد الرلمن عمنر ط أشلنى عنالم ال تنس -بننرشت
()2التعر فات للنرجار
– لانان – 1246هن1216-م.
 26ن لمد بن راصر العمار رقال عن التف نر القنم 722
()1آيات الدعو ف القرآن ال ر م
ط أشلى ن ار ا انلنا –الر اض 1211--هن1226-م.
()2تننار خ النندعو ىلننى اللننه بنننن األمننس شالنننوم ن آ م عانند اللننه اآللننورر
 24ط ارنننة – مكتاننة
شهاة – القاهر 1722 -هن  1262 -م.
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اإلينالم فنإذا أينلم شل نن ىينالمه شعنظ شارتفنع هالموعونة "( .)1قلأل:شهنما ال نالم فننه

رور فالموعوة توجه ىلى النمنع م لم م شبنافرهمف شلقند جناي القنرآن المكن ب:شاجنر

الن نواعظ شقوارع ننه شب ننان خطاه ننا لل ف ننار شالم ننممننن مع نناف ل ن ننا رق ننوح ىن االرتف نناع ب ننا
للمممن فق ألن الله تعالى قاح  ":وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"(. .)2
شالتعر ف األشح هو المرتضى  -ىن اي الله -من لنق تضنمنه م تو نات

هما العلم المر عرف ب ا شمن أجل ا لنق تضمن غر ه شطر قته شما ته شأ ر.
شالتعر فننات ال نناهقة ال تفننرق بو ننوح بنننن علننم الننوعظ شالعوننة أش الموعوننة

الت ه ما العلم شلضاعة الواعظف شلما شجس التفر ق بنن ما باآلت :

علم الوعظ  :علم يعرف هه ما هو ياس االر:جار عن المن ناتف شاالر:عاج

ىلننى الم ن مورات مننن األمننور ال طابنننة المناينناة لطانناع عامننة النننا  .شهننما تعر ننف

صديق خان.

أما الموعظة والعظة كمادة للعلم وبضىاعة للىواعظ فيعرفهىا الباحىث بأنهىا:

"تمبنر قول م ت

شأخرش ا".

ن لدى ال امع مهتم على ما يرقق القلس ترغنانا ترهنانا رنو نا

ثالثا :األلفاظ ذات الصلة :

ف ر عند ال ديق على أيام العلم شألقاهه ىن هما العلم ي مى هعد أيماي

التمبنر شالنيا شاإلر ا ف شعلم الرقائقف شالقيص شالاهار شالترغنس شالترهنس.

شه  -بما هو شا ا -ألفاظ ذات صنلة ر :ند علن نا لفنظ الندعو شال طاهنة

لت م لنا ب ا عهر أيماي رعرف ب ا هيور موج :لنتضا األمنر منا مننا فن مقنام

الت صن العلم ل ما الفن.

()1ال ابق (.)24
( )2يور المار ات آية (.)11
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 -1التمبنر :عرفه مال عل القارر هقوله  ":التمبنر هو الوعظ شالنين ة شذبر
من ننا يوجن ننس ال ن ننوف شالرجن نناي من ننن الترهنن ننس شالترغنن ننس"

()1

شعرفن ننه ابن ننن

النننو ر ه رننه  ":تعر ننف ال لننق رعننم اللننه  -عنن :شج ن  -علننن م شل ن م
على كر شت ميرهم من م الفته"(.)2

 -2النيا :هنو  :ت نرر فعن أش قنوح فننه صنالح صنالاه" قناح ال ارغنس معان ار
عننن أصننله ف ن اللغننة ىرننه " مننن قننول م :ري ن أل لننه الننو أر أخليننتهف
شراصا الع

خاليهف أش من قنول م  :رين أل النلند خطتهف...شقولنه

":تول نوا ىل ننى الل ننه تولننة ري ننولا" فمن نن أل نند هننمين :ىم ننا اإلخ ننال

اإللكام"(.)7

شإم ننا

 -7اإلر ننا :يمكننن تعر فننه لنندى الاالننق ه رننه  ":ال دايننة شالداللننة علننى مننا فنننه
خنر شصالح العاا ف الدار ن".

 -2الرقائق :تعرف ه ر ا ":ما يرق له القلس من عوات شعانر شألكنام " شت نمى
الرقاق أيضا شالمعنى شالد :جمع رقنقة شه ما ت دث ف القلس رقنة ف

شالرق ننة  :الرلم ننة شالل نننن  .ق نناح ال ارغ ننس " :مت ننى ار ننأل الرق ننة فن ن رف ننس

فضدها الق و رقنق القلس شقاي القلس"(.)2

 -1القي ن ننص :ق ن نناح ال ارغ ن ننس ":الق ن ننص :تتا ن ننع األ ن ننرف يق ن نناح :قيي ن ننأل أ ن ننر ف
شالقيص :األ ر .قاح تعنالى":فارتىدا علىى آثارهمىا قصصىا"()1ف "وقالىال

ألختىىه قصىىيه"()2فشمنننه قن ن لمننا ياقننى مننن ال ننأل فنتتاننع أ ننر  :قينننصف
( )1مرقا المفاتنا رح مهكا الميابنا لمنال علن القنارر (1ن )11المكتانة الهناملة األل ترشرننة.
اإلصدار ال الق.
( )2تاب القيا

شالممبر ن ()121

()7المفر ات لألصف ار
()2المفر ات

(.)242

()1يور ال ف آية (.)22
()2يور القيص آية ()2

(.)221-222
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شقييأل ففر ف شالقيص :األخاار المتتاعةف قاح تعالى":إن هذا لهىو

القصص الحق"(".)1لقد كان في قصصهم عبرة"(.)2

 -2الاه ننار :ه "ال ا ننر ال ننار ال ننمر يرغ ننس ال ننامع فن ن غاي ننة الم ننت لم" يق ننوح
الراغس":أههرت الرج شلهرته شلهرته :أخارته ه نار ه ن ههنر شج نهف
شذل أن النفس ىذا يرت ارتهر الندم فن نا ارتهنار المناي فن الهننر....
شايتاهر :ىذا شجند منا ياهنر منن الفنرح  ...ش قناح لل انر ال نار :الاهنار

شالاهرى"(.)7

 -6الترغنننس :قنناح الراغس":الرغاننة هن ال ننعة فن اإل ار ...شرغننس عننن الهن ي
اقتض ن ن ن ننى ص ن ن ن ننرف الرغا ن ن ن ننة عن ن ن ن ننه"(.)2ش عرف ن ن ن ننه عا ن ن ن نند ال ن ن ن ننر م ن ن ن نندان

ه رن ننه " :ن ن من ننا يهن ننوق المننندعو الن ننى االي ننتناهة شقان ننوح ال ن ننق شال ان ننات

علنننه"(.)1شعلنننه فنننمكن أن رعننرف الترغنننس ه رننه ":التهننو ق شالت ضنننا
على ال نر بتوينع اإل ار شصرف النفس ر و

ش اس فنه".

 -1الترهنس":

ي ما هما يهنوق ىلننه

ما ي ننف ش نمر المندعو منن عندم االينتناهة أش رفنا ال نق

أش عدم ال اات علنه هعد قاوله"(.)2

 -2الدعو  :عرفأل الدعو ىلى الله تعالى بتعر فات ب نر ش عرف ا الاالنق ه ر نا:
الننا ف شلن ي م علنى اإليمنان هنهف أش
" ((تالنل ريالة اإليالم ىلنى ايفنة ي
التم ه لكامهل ه يالنس ششيائ مهوقة شمهرشعة)).

()1يور آح عمران آية (.)22
()2يور يويف آية (.)111
()7المفر ات للراغس

(.)11

()2المفر ات للراغس

( .)242

()1أصوح الدعو ( )162عاد ال ر م دان ط ال ة – ممي ة الريالة – بنرشت1261-م.
()2أصوح الدعو (.)162
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 -14ال طاه ن ننة :شل ن ننا تع ن ننار ف ب ن ن ننر شالم ت ن ننار أن رق ن ننوح  ":ف ن ننن م اطا ن ننة
النمن نناهنر همل ن ننة موهولنننة ش رلن ننة مك ننولة يقي نند ب ن ننا اين ننتمالة النن ننا
شالت نر فن م"

شالقائمون ب م الم ام الدعو ة ي مون القيا
الدعا أش ال طااي أش المر دين شما هو قر س من ذل .

اش المنمبر ن أش الوعناظ أش

شل م التعر فنات يتاننن لننا هعنا جوارنس هنما الفنن ف شفن الفين التنال

نا بننان

لنوارس هما الفن شت صنله شفق ه عند اإلمام ابن النو ر من خالح بتاهه "القيا
شالممبر ن" والله الموفق لليواب.
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الفصل الثاني

علم الوعظ :تأصيله وفقهه عند اإلمام ابن الجوزي

ينناق فن ن ترجم ننة اب ننن النننو ر  -رلم ننه الل ننه تع ننالى -أرننه ب ننان م ننن أ ن ن ر

الوعنناظ شالمننمبر ن ف شلننم يكتننف –رلمننه اللننه تعننالى – همماريننة الننوعظ عملنننا مننع
جماهنر الم لمنن ب ىره نشن ب نن ار ممنا ي نص هنما العلنم علنى ر نو غننر م ناوقف
ف تس ال نر من بتس الوعظ()1ف ل ننا ر ار ف بتاهه المتمن ":القيا

شالمنمبر ن"ف

يمص ن ل ننما الفننن مننن النالنننة العلمنننةف فعننرف ميننطل ات هننما الفننن شلنننن مننا يلنن:م
الوعاظ من علوم شأ شاتف بما ذبر هعا الم اذير شاألخطناي التن يقنع فن نا هعنا
الوعاظف شت لم عما يمكن أن ر منه طاقات الوعاظ فن تار ننا اإلينالم ىلنى قانن

عيرف شلقد صنف بتاهه الممبور جواها عن يماح يائ عن لقنقة الوعظ ما ي مد
منه شما يممف شعن الوعاظ من ي عى ىلن م لالتعاظ شمن يتريف ذبر ذل فن مطلنع
تاهننه قننائال ":ي ن ح يننائ فقنناح  :رننرى ننالم ال ننلف

()2

ي تلننف ف ن منندح القيننا

شذم ننم .فاعضن م ي ننرض علننى ال ضننور عننندهمف شلعضن م ين ننى عننن ذلن  .شر ننن
ر ح أن تمبر لنا فيالً يكون فيالً ل ما األمنر .ف جانأل  -واللنه الموفنق  -أرنه ال
بد من هف لقنقة هما األمر لنانن الم مو مننه شالمنمموم"()7ف ف جناب جواهنا نافنا
بنن فنه جوارس ب نر ل ما العلم ف شينفين ذلن فن هنما الفين ىن ناي اللنه علنى

الن و التال :

( ) 1ذبر ابن القا ي أن مينفاته ف الوعظ أ ر من مائة منلدف قلأل  :شمنن أ ن رها (النواقننأل

ف ال طنس -المنت نس فن الننوب -ر ننم الر ناض – اللطنائف -المقتناس -نن القينص – ناهد
شمهن و – المننده' -ه ننر النندموع -فتننوح الفتننوح – الناقوتننة – ت فننة الوعنناظ) ارورهننا ( -71
 )72شهامه ما من ت قنق ن عاد الرلمن الانر ل تناب ابنن الننو ر صنند ال ناطر -ط ال ال نة -
ار النقنن – المنيور – 1221م.
()2ال ننلف  :ميننطلا قنناح الانناجورر ف ن الم ن ار ب ننم ( :مننن بنناروا قا ن ال م ننمائةف شقن ن القننرشن
112
ال ال ننة  :الي ن اهة شالتنناهعون شأتانناع التنناهعنن) لا نننة الانناجورر علننى جننوهر التولننند
ت قنننقن علن جمعننة ط أشلننى  -ار ال ننالم – 2447م شالننمر يو ننر شالعلننم عننند اللننه أر ننم أهن
القرشن ال ال ة األشلى الت شر ت ت:بنت ا ف ال نة المط ر .
( )7تاب القيا شالممبر ن ()112
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المبحث األول :تعريف علم الوعظ عند ابن الجوزي وبيان فضله وأهميته:

المطلب األول  :تعريفات الفن وبعض المصطلحات ذات الصلة عن ابن الجوزي
بنن – رلمه الله – أيماي علم الوعظ ف م عرف علم الوعظ شبما األينماي

الت ف معنا مما هو ذش صلة هنهف شهنما م نل علمن أر ا هنه ابنن الننو ر ت ر نر

المعننى ش ننا المينطلاف شهننما منندخ ت صننل ارت نننه علماارننا فن يننائر الفنننونف

قاح –رلمه الله – فن أشائن بتاهنه "القينا

شالمنمبر ن" " :أقنوح  -شلاللنه التوفننق

 : -ىن ل نننما الفنننن ال ن ننة أين ننماي  :قين ننص ف شتن ننمبنر ف ششعن ننظ .فنقن نناح  :قن ننا

شممبر ف ششاعظ "

()1

ف

هم أيماي الفنن عنند الهننخ – رلمنه اللنه  -ذبرهنا شعنرف بن

ىط ننالق من ننا بم ننا ي نننو ر ش مك ننن أن تض نناف أي ننماي أخ ننرى ل ننما الف ننن هاعتا ننارات
م تلفةف شب ايم أ نف بان هاعتاار ما ف ر من خالح التعر ف.
ننرع الهنننخ –رلمننه اللننه -ف ن التعر فننات قننائال ":فالقننا

هننو الننمر يتاننع

القية الما نة هال كاية عن ا شالهرح ل ا شذلن القينص  .شهنما فن الغالنس عانار

عمننن يننرشر أخاننار الما نننن  .شهننما ال يننمم لنف ننه ف ألن ف ن ىي ن ار أخاننار ال ننالفنن
عار لمعتار ف شعوة لم :جر ف شاقتداي هيواب لمتاعف شقد قاح الله ع :شج ":نحن

نقص عليك أحسن القصص"(.)2شقاح":إن هذا لهو القصص الحق"(.)7

شلعنند بنارننه –رلمننه اللننه تعننالى -األشجننه ال ننتة الت ن مننن أجل ننا بننر هعننا ال ننلف
القيننص أ م ن تعر فاتننه ل ننما الفننن بانننان هقنننة ألقاهننه شه ن التننمبنر شالننوعظ فقنناح:
"وأما التذكير فهو :تعر ف ال لق رعم الله -ع :شجن  -علنن م شلن م علنى
كر شت ميرهم من م الفته .

وأما الوعظ  ،ف و ت و ف يرق له القلس شهمان م مو ان  .شقد صار نر

من النا

يطلقون على الواعظ ايم القا

( )1تاب القيا

 .شعلى القا

اينم المنمبر ف شالت قننق

شالممبر ن()112

()2يور يويف أية (.)2
( )7تاب القيا

شالممبر ن ( )112شاآلية من يور آح عمران (.)22
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م ننا ذبرر ننا"()1شمم ننا ي نناق تا نننن أن اله نننخ –رلم ننه الل ننه – ابت نندأ التعر ف ننات همي ننطلا
القيص هاعتاار ننوع هنما المينطلا فن شقتنه هنما بن منن أينام ال نلف  -رلم نم

الله -شبون هما الميطلا م

ال ماح المر بتس بتاهه جواها عنهف ىال أره بنن أن

القيننص شالننوعظ شالتننمبنر ينواي مننن رالنننة النندعو ىلننى اللننه تعننالى ف شيننوق النننا

ىلى خالق م ه ناط الوعظ شالتمبنرف شت خنر اللقاننن (النوعظ شالتنمبنر) عنن القينص

ال يعن ب نر معنى هنا.

المطلب الثاني  :بيان فضل الوعظ وأهميته ومدى الحاجة إليه
النف ننو

الاه ننر ة فن ن أم ننس ال اج ننة ىل ننى خلع ننا م ننن قل ننة األرض شالط نننن

شرفع ننا ىلننى معننال الننرشح شالرلارنننة ف شلنننس أفض ن مننن الننوعظ ل ننما الغننرض النان ن
شالمقينند الهننر ف ف لقنند بنننن ابننن النننو ر – رلمننه اللننه تعننالى ذل ن أشفننى مننا يكننون
الاننانف فقنناح فن الانناب األشح منن ال تنناب ت نأل عننوان":ف مندح القيننص شالننوعظ"
ماننا فض الوعظ شبوره م مو ا ممدشلا رقال شعقال  ":أما من لنق النق فقند قناح

اللن ننه عن نن :شج ن ن  " :يعظكىىىىم اللىىىىه"()2شقن نناح لنانن ننه ":وعظهىىىىم"( .)7شقن نناح" :فاقصىىىىص
القصص"(.)2شقاح" :إنما أنال مذكر"()1شقاح  ":وذكر فإن الذكرى تنفع المىؤمنين"(.)2
م بنن أن الوعظ بنان منن بننن أعمناح النان صنلى اللنه علننه شينلمف فقند بنان النان

صن ننلى اللنننه علننننه شين ننلم يعن ننظ أص ن ن اهه ش ننمبرهم ش ت ننول م هالموعونننة ش ان ننالل ف ن ن

الت و ف ره منمر جن'.شبان صلى الله علنه ياالل ف الوعظ لتى ىره ان يعظ

( )1تاب القيا

شالممبر ن (.)122

()2يور النور آية (.)16

()7يور الن اي آية(.)27
()2يور األعراف آية (.)112
()1يور الغا نة آية (.)21
()2يور المار ات آية ()11ف
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الن اي ما شر ف لديق جابر بن عاد الله قناح ":شىهدت العيىد مىع رسىول اللىه ،
فوعظ الناس وذكرهم  ،ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة"(.)1

شلنن – رلمه الله – أن النان صنلى اللنه علننه شينلم لنم يكتنف هالفعن بن

ان  -علنه ال الم  -ي مر عماله هالتمبر شايتدح علنى ذلن ه نديق عنن عانند بنن

ص ر شبان ممن هعق النا مع عماله ىلى النمن قاح:أمر ريوح اللنه عمناح الننمن
جمنعا ف فقاح  ' :تعاهدوا الناس بالتذكرة وأتبعوا الموعظة بالموعظة ؛ فإنىه أقىوى

للعاملين على العمىل بمىا يحىب اللىه  -عىز وجىل .)3()-شأشر أ ن ار عنن أبن الندر اي

ر ن اللننه عنننه قنناح  :مننا تينندق مننممن قن هينندقة ألننس ىلننى اللننه  -عنن :شجن -
من موعوة يعظ ب ا قوما ف فنفترقون قد رفع م الله ب نا"( .)7شيناق رلمنه اللنه تعنالى
مننن األ ل ننة ال ن ننر لنا نننن فضن ن ال ننوعظ شأهمنتننه شبن ننف ارتض ننا القننرآن شجعل ننه أل نند
أيالناه ف الدعو ىلى الله تعالى ف م بنف قام هه ريوح الله صلى الله علنه شيلم

على أتم شجه شأشفا ف ل ن النفس ال ت تر ا ىلى ب نر من اآل ار الت أشر ها لن تدح
ب ا ف هما الااب شلما أعر أل عن نا شلنم أشر ىال منا يفنند المقيند ش انأل القضننةف

هما بنان فض الوعظ شمدى ال اجة ىلنه من رالنة النق .

شأما أهمنته شفضله شمدى ال اجنة ىلننه فاينتدح – رلمنه اللنه تعنالى  -علنى

ذل بله من رالنة المعننى شالعقن فن فين هعننوان ":فين فن فضننلة النوعظ منن

ج ة المعنى " قائال ":اعلم أن الطااع لما خلقنأل مائلنة ىلنى لنس الهن وات المر ينةف
()1هما ال ديق رشا الا ارر ف ين العلم – بن عوة اإلمام الن اي شتعلنم ن ف ل نه عن عطاي

عن ابن عاا ف شف بتاب العندين هاب خرشج الينانان ىلنى المينلى عنن ابنن عانا ف شبنمل
العلننم الننمر هالميننلى بتنناب العننندين ف شلننديق جننابر فن بتنناب العننندين هنناب موعوننة اإلمننام
هنناب َ
الن ناي يننوم العننند بننرقم ( )261ل ننن لنننس هنناللفظ الننمر أشر المينننف ف فلننم أر فن الا ننارر عننن
جابر ب ما اللفظ .
( )2هنما ال نديق أخرجننه المتقن ال ننندى فن بنن :العمنناح بن هعنق معنناذ (بنرقم ) 74221شقنناح:
أبو رعنم شابن ع ا ر  -عن عاند بن ص ر بن لوذان األريارر ال لم شلم أ ر رجته .
( )161شأ ننر أب ن النندر اي أشر المينننف
()7اروننر بتنناب القيننا شالمننمبر ن الانناب األشح
 242عننند لدي ننه عننن أبن النندر اي عننو مر بننن نند
فن بتاهننه "صننفة اليننفو "بننال ىينننا جن1
شقن  :عامرفف الطاقة ال ارنة من الم اجر ن شاألريار شلم أر ىال فنه.
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شالاطالة الممذية ف افتقرت ىلى مقوم ف شم قف ف شم مر ير  .ف

ف

رب الم

الماي ينرر هطاعه  .فإذا ر ه كر شقف عن جر اره م أخنم يعمن فن فنتا طر نق

 .ف م ننا يناغن ن أن يتعاه نند ذلن ن ال ننكر هاإللك ننام ف ننمل يناغن ن أن تتعاه نند الطا نناع
هال:شاجر  .شال يناغ أن يطوح أمد التعاهد ف فإن عم الماي فن هناطن ال نكر ائنم

شإن خف  .شبمل الطااع فن منل نا ىلنى منا يمذي نا  .شل نما هعنق األرانناي هالترغننس

شالترهنس ف شأر:لأل علن م ال تس للت قنف شالت يس  .فما النوا ماهنر ن شمننمر ن  .نم
خلف م العلمايف شقد ان العلماي ل م يمبرشن هفتاش م شعلم م ف غنر أن القينا
شالوعنناظ تريننموا ب ننما األمننر ل طنناب الع نوام ف فننالعوام ينتفعننون ب ننم مننا ال ينتفعننون
هالع ننالم ال ان ننر  .ىال أر ننه خل ننأل عل ننى هعضن ن م آف ننات  .ي ننن مر من ننا ىن نناي الل ننه

تعالى"(.)1

شخ ننتم اب ننن الن ننو ر – رلم ننه الل ننه تع ننالى -بتاه ننه ه ننما بت ن نند عل ننى فضن ن

الن نواعظ شم نندى ال اج ننة ىلن ننه ش ننرشر الت ارم ننه شت ننوقنرف شب ننما الموعو ننة فق نناح  ":شال

يناغ أن ي تقر أمر الواعظ فإرنه ىذا نان امن العلنم ف صنا ق القيند عنم رفعنه ف

شاجتلس ىلى هاب اللنه  -ينا اره  -عند ا ائندا علنى ال ند منا ال يقندر علنى اجنتالب

عه ننر عه نننر فقن ننه ف شال م نندث ف شال ق ننارئ ل ألن خطاه ننه ه ننالوعظ للع ننام شال ننا
شخيوصا العوام المين ال يلقون فقن ا ىال فن ن مند ف فن ن لوره عنن لمنة  .شهنما

الواعظ الرائا ل م ي قف م ش قوم م ش م ب م  .فال يلتفأل ىلى من أطلق ذم الوعظ .
شإرما شقع المم لأليااب الت تقدم ذبرها(.)2

ف ما الدعاي ىلى الله  -تعالى  -فم مو ممدشح ف شال شجه لممه .

يعد ر

شأشر ألا يق ر فة ف فض الدعو ىلى الله تعالى من نا لنديق ين
الله عنه أن ريوح الله قاح لعل بن أب طالس ر

( )1تاب القيا

شالممبر ن

( )2تاب القيا

شالممبر ن

(.)161
(.)764

بنن

الله عنه  ":والله
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ألن ي در الله ه رجال شالدا خنر ل من أن يكنون لن لمنر الننعم"()1شلنديق أبن

هر ر أن النا قاح " :من عا ىلى هندى نان لنه منن األجنر م ن أجنور منن تاعنه ف
ال ينننقص ذلن مننن أجننورهم ننن ا  .شمننن عننا ىلننى

آ ام من تاعه ف ال ينقص ذل من آ ام م ن ا "(.)2

نناللة ننان علنننه مننن اإل ننم م ن

شقد أل ن – رلمه الله تعالى  -ف بننان ذلن شأجنا ف شر نن رضننف ىلنى

ما أشر قوح اإلمام الاقناع فن بننان مندى ال اجنة ىلنى الموعونة  ":شل نن اإلر نان

لما جا علننه منن النقينان ال بند لنه منن ترغننس يهند شترهننس ينر شمنواعظ ترفقنه

شأعمن نناح تي ن نندقه شأخن ننالق ت قق ن ننه ف ف ل ن ن ي ن ننا اره شتعن ننالى آر التولن ن نند هاأللك ن ننام
شالقيص ف شاأللكام تفند األعماح الينال ة فترفنع أينتار الغفلنة عنن عننون القلنوب
شت ننس األخننالق الفا ننلة لتيننق الينندأ عننن م ارئ ن النفننو

فتتنلننى فن ننا لقننائق

التولن نند ف شالقي ننص تل نن:م همواعو ننا شاعتاارات ننا هاأللك ننام شتق ننرر الئن ن المع ننارف
فنريخ التولند"(.)7

أقننوح  :شال ت فننى أهمنننة الننوعظ هالن نناة ل ر ننان ف ننو م ننري لل مننة شمنهن

للع :مننة ف ش افننع لل نننر ف ن طر ننق اللننه تعننالىف شفنننه تنانننه الغاف ن شتننمبنر الناي ن
شتنهننن ال ننوحف شتقننو م المعننوج ف هننه تلنننن القلننوب هعنند ق ننو شتنندمع العنننون هعنند

( )1متفق علنه ف الا ارر ي ن الن ا بن عاي النا صلى الله علنه شيلم ىلنى اإلينالم شالنانو ف
شأشر ف ي ن فضائ الي اهة بن مناقس عل ر

الله عنه ش شأشر م لم ي ن ف فضائ

الين اهة بن فضن علن ر ن اللننه عنننهف شهننو فن اللملننم شالمرجننان فنمننا اتفننق علنننه الهننن ان ن
م منند فنما عانند الانناق ي ن فضننائ الين اهة بن فضننائ عل ن بننن أب ن طالننس ر ن اللننه عنننه
شأشر فنه لفظ م لم.
( )2تاب القيا

شالمنمبر ن ( )761شال نديق رشا م نلم فن صن ن ه ي ن العلنم بن منن ينن

ينة ل نة أش ين ة شمن عا ىلى هدى أش

اللة.

()7رونننم ال نندرر ف ن ن تناي ننس اآلر شال ن ننور ل من ننام بره ننان الن نندين الاق نناع ج ن 2

 21عناين ننة

شت قنننق شتعلنننق الهنننخ م منند عانند ال مننند نننخ النامعننة النوامنننة ه ننندر أهننا النندبن – ط ار

ال تاب اإليالم هالقاهر – بدشن.
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جفافف شترق األف د ف بم من عا

تاب هموعوةف شبنم

طر ق القرآن ىلى القلوب شعم األراناي ف النفو .
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ناح اهتندى بتنمبر ف ىرنه

المبحث الثاني  :الوعظ بين االنفراط واالنضباط في فكر ابن الجوزي

تع د ابن النو ر -رلمه الله تعالى  -ف مطلع بتاهه باننان منا ي مند شمنا

يننمم ف ن الننوعظ ف شمننن ي منند شمننن يننمم مننن الوعنناظ شالقيننا

فشف هننما الما ننق

تفين هم القضنة شالت من خالل ا رتعرف على طرف من آفات الوعاظ شالوعظف

شرقننف علننى الض نواه الهننرعنة شالفننننة إلصننالح هننما الفننن ممننا يعكننر صننفو ش فننظ
هدفه شأ رف شذل ف مطلانن :

المطلب األول  :آفات الوعاظ بما رآها ابن النو ر

المطلب الثاني :

واه ال مة إلصالح الوعظ

المطلب األول  :آفات الوعاظ كما رآها ابن الجوزي

ذبننر ابننن النننو ر ه كننم خارتننه العلمنننة الطو لننة فن التعامن مننع النمنناهنرف

شرا ننة رمنناذج ب نننر مننن الوعنناظ منموعننة مننن اآلفننات الت ن عكننرت ننرعنة الننوعظ
شأخرجننأل هعننا الوعنناظ شالم ننتمعنن عننن أ ب الموعوننة شمننن ا تلقن ننا شالت ن ر ب نناف

شت ننا م ف ن ب ن ذل ن ىلننى م نوا ن ننرعنة ف شجع ن مرجعنتننه ف ن ال كننم علننى هننم
األ ناي " النينو

شفعن ال نلف" رغنم أرنه

يننا لنم يلتن:م منن النالننة التطانقننة

باعا مما ذبرف خاصة ف جارس ىي ار – رلمه الله تعالى – ب نن ار ممنا لنم يينا
من األلا يق شايتدح ب ا.

من هذه اآلفات

أوال :اخىىتالا الكىىذب  :ذبننر ابننن النننو ر -رلمننه اللننه  -أن مننن أف نن' مننا

شقننع فنننه هعننا الوعنناظ اخننتالق ال ننمب ننم ت:ش قننه بنناعا األيننارند ف ش انندش أن هننما

األمنر قند ناع مننم منن هعنند قان ابنن الننو ر لتنى ىن اإلمنام ألمند  -ر ن اللننه

حولــيس
كليةةةةةةس الةةةةةةدعو اإل ةةةةةة ميس

عنه  -لنقوح ":أ مب النا

العدد الرابع والعشرون [اإلصدار الثاني]- 342 -

القيا

شال نماح"()1ف شقند يناق ابنن الننو ر منموعنة

من ال وا ث شالقيص ه يارند بنن فن ا ال م ال ائ من أ اذينس هعنا القينا

منه ما شقع قا

ماره شرشا ف شمنه ما رآ بنف ه ف ش

ف

ن هنا ىي ار رموذج مما رشا

من ا فق للتندلن علنى شقنوع هنم اآلفنة ال طننر " :قناح جعفنر بنن م مند الطنال ن :

صلى ألمد بن لنا ش نى بن معنن ف م ند الرصافة(.)2
فقام بنن أيدي م قا

فقاح  :لد نا ألمد بن لنا ش ننى بنن معننن قناال :

لند نا عاند النر اق عنن معمنر عنن قتنا عنن أرنس قناح  :قناح رينوح اللنه صنلى اللنه

علنه شينلم  ' :من قال  :ال إله إال اللىه  ،خلىق اللىه  -تعىالى  -لىه مىن كىل كلمىة

منها طائ ار منقاره من ذهب وريشه من مرجان '  .شأخم ف قيه ر وا من عهر ن

شرقة  .فنع ألمد بنن لنان ينونر ىلنى ي ننى بنن معننن ف ش ننى ينونر ىلنى ألمند

ابن لنا  .فقاح  :أرأل لد ته ب ما ؟ فقاح  :واللنه منا ينمعأل ب نما ىال هنم ال ناعة

 .قنناح  :ف ننكتا جمنعننا لتننى فننرغ مننن قييننه  .شأخننم القطنعننات ف ننم قعنند ينتوننر
هقنت ا  .فقاح له ي نى بن معنن بند  :تعاح ! فناي متوهما لنواح ينن . :فقاح له :

مننن لنند

ب ننما ال ننديق ؟ فقنناح  :ألمنند بننن لنا ن ش نننى بننن معنننن  .فقنناح  :أرننا

ي نى بن معنن ف شهما ألمد بن لنا  .ما يمعنا ب ما ق ف لنديق رينوح اللنه .

فإن ان ال بد شال مب فعلى غنررا  .فقاح له  :أرأل ي ننى بنن معننن ؟ قناح  :رعنم .

قاح  :لم أ ح أيمع أن ي نى بن معنن ألمق ما ت ققته ىال ال اعة  .فقاح له ي نى
( )1تاب القيا

شالممبر ن( .)741

()2الرصافة قاح ياقوت ف معنم الالدان "هضم أشله مه ور ىن لم يكن ا تقاقه منن الرصنف شهنو
ننم اله ن ي ىلننى اله ن ي بمننا يرصننف الاننناي فمننا أ رر مننا ا ننتقاقه" شذبننر أرننه ايننم مو ننع ف ن

امننا ن عدينند فمنننه  :رصننافة األرنندلس شالهننام شال نننا شلغنندا شال وفننة شالايننر شرن ننابور ششاي ن
فاروننر معنننم الالنندان(ج 7ن

 )14-22مرجننع يننابق ف ل نن ن لننم اهتنند ىلننى الرصننافة المقيننو

ف الرشاية الت معنا ف ش مكن أن ت ون رصافة هغدا رو ار لوجو اإلمام ألمد باغندا واللنه تعنالى
أعلم
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بننن معنننن  :نننف علمننأل أرن ألمننق ؟ قنناح  :ن ن لنننس فن النندرنا ي نننى بننن معنننن
شألمنند ابننن لنا ن غنربمننا  .قنند تاننأل عننن ينناعة عهننر ألمنند بننن لنا ن ش نننى بننن

معننننن  .فو ن ننع ألمن نند من ننه علن ننى شج ن ننه شقن نناح  :عنننه يقن ننوم  .فقنننام الم ن ننت :ىي
ب منا"()1ف نم قناح ماننننا هعنا منا شقنع فن

مارنه ":قلنأل  :شقند ننان فن

مارننا قننا

لد ن عنه فقن ان قتان أره لد ما قناح  :صنعدت ىلنى المنانر ينوم عا نوراي فقلنأل

 :قاح ريوح اللنه  ' :من صام يوم عاشوراء كان له وكان له  ...وسردت مىن هىذا
كثي ار  ،كله وضعته في الوقال"(.)3

ثانيىىا :إفسىىاد الروايىىات بالزيىىادة والخلىىط  :يقننوح ف ن ذل ن  ":شف ن القيننا

مننن

ي مع ال ديق فن لطه ىذا رشا ف ش  :ند فننه"( .)7شهنم آفنة النرشا شقند قنن " :شمنا آفنة

األخاار ىال رشات نا"ف شقند عنا النان صنلى اللنه علننه شينلم لمنن

نا ال نديق شأ ا

مننا يننمعه فف ن ال ننديق أن النا ن صننلى اللننه علنننه شيننلم قنناح  ":عننن عاداللننه بننن

م عو أن ريوح الله صلى الله علنه شعلى آلنه شينلم قناح ":نضىر اللىه رجىال سىمع

منىىا كلمىىة فبلغهىىا عنىىا كمىىا سىىمع فإنىىه رب مبل ى أوعىىى مىىن سىىامع"()2ف اللننظ ابننن

( )1تاب القيا

شالممبر ن (.)142

( )2تاب القيا

شالممبر ن (.)746

( )7تاب القيا

شالممبر ن(.)746

()2ال ديق رشا الترممر ي ن العلم بن ما جاي ف ال ق علنى تالننل ال نماعف شلنه رشاينات من نا
رشاية عاد الرلمن بن عاد الله ابن م عو قاح فن ا الترممر  :ل نن صن نا ف شقناح فن رشاينة
نند بننن ابننأل  :لننديق ل ننن –شرشا الان قننى ف ن ال نننن بن مننن يقا ن خاننر ف شلفننظ الرشايننة هنننا

للان ق ن شقنناح العنلننور فن ن بهننف ال ف نناي  ":رشا أصنن اب ال نننن شغنننرهم هطننرق ب نننر شألف نناظ
م تلفة عن ابن م عو ر

الله عنه شغننر ف شمنن ألفافنه رضنر اللنه امن أر ينمع مقنالت فوعاهنا

ف ها ىلى من لم ي مع ا فرب لام فقه غنر فقنه شرب لام فقه ىلى من هو أفقه منه ف ا ف
نننر مننن طرقننه  :ننالث ال يغ ن علننن ن قلننس المننممن  :ىخننال

العم ن للننه شطاعننة ذشر األمننر

شل:شم النماعة  -ذبر ال نوط ف األ هار المتنا ر ف األخاار المتنواتر  .نم قناح فن أشلنه فن
نر من طرقه خطانا هم ند ال نف منن مننى فنمبر ف شمن نا منا رشا ألمند شابنن ماجنه عنن أرنس
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الن نو ر هننم اآلفننة علننى هعض ن م ف تننس ماننننا أن ذل ن ممننا ال يقالننه ننرع ف شعلنننه
ي م ن مننا شر عننن هعننا ال ننلف ف ن ذم القيننا

ال لف "فعن أب الولند الطنال
ع ننن ل ننديق فق نناح ل ننه  :أق ننا

القيا

ف شأشر ف ن ذل ن هعننا مننا قالننه

قاح  :ننأل منع نعاة ف فندرا مننه ناب  .ف ن ح

أر ننأل ؟ ق نناح  :رع ننم  .ق نناح  :اذه ننس ل فإر ننا ال ر نندث

 .فقلأل له  :لم يا أها ه طام ؟ قاح  :ي خنمشن ال نديق مننا نا ار فننعلورنه

ذراعا" ...شعن أيوب قاح  :ما أف د على النا

لدي م ىال القيا

"( .)1ذبنر ذلن

ابن النو ر ف بتاهه لنانن أن ال ل ف الرشاينات شال :نا فن نا ينان غننر م منو
.

يف د أ يان النا

ثالثا :رواية الموضوعات دون الوقوف على حقيقتها:

شهم آفة الوعاظ ف ب

ذلن شفن القيننا
فنمذر ب ا النا

مان شمكانف يقنوح ابنن الننو ر -رلمنه اللنه تعنالى -فن

مننن ي ننمع األلا يننق المو ننوعة فنرش ننا شال يعلننم أر ننا ننمب .

 .شرلمنا ينمع ا منن أفنوا العنوام فرشاهنا  .شرلمنا ينمع نالم ال

نن

أش يرر ال قط فقاح  :قاح ريوح اللنه صنلى اللنه علننه شينلم  .شقند صننف منن ال
علم له هالنق

تاا فن ا المو وع شالم اح  .فترى القيا

فن ا ما يوجس ت

يور شن من نا ش  :ندشن

ننا ل نا  .شممنن صننف ل نم فن هنما ف ال نارث الم اينا ف شأبنو

طال ننس المكن ن ف شأب ننو لام نند الطوين ن

ف ننإر م أ رجن نوا فن ن

ت ننا م ألا ي ننق هاطل ننة شال

يعلمون أر ا مب"( .)2م ذبر أن هعا األعاجم شقع ف ذل ف تيارنفه ف شلعا
المف ننر ن بننمل ف شفن بتاهننه" :تلانننس ىبلنننس" اعتاننر ذل ن روعننا مننن تلانننس الهنننطان

علن ننى الوعن نناظ فقن نناح ":فمنننن ذل ن ن أن قومن ننا من ننن م ننناروا يضن ننعون ألا ين ننق الترغنن ننس

شالترهنس شلناس علنن م ىبلننس ه رننا رقيند لنق الننا

علنى ال ننر شبف نم عنن الهنر

بلفظ رضر الله عادا يمع مقالت فوعاها م بلغ ا عن فرب لام فقه غنر فقننه شرب لامن فقنه
ىلى من هو أفقه منه.
( )1تاب القيا
( )2بتاب القيا

شالممبر ن()741
شالممبر ن()742
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شهننما افتنننات مننن م علننى الهننر عة ألر ننا عننندهم علننى هننما الفع ن راقيننة ت تنناج ىلننى
تتمة م ر وا قولنه( صنلى اللنه علننه شينلم) ":مىن كىذب علىي متعمىدا فليتبىوأ مقعىده

من النار"( .)1شما ذبر هنا من أخطر الم ال على الدين شعلى ألا يق ريوح الله

صلى الله علننه شينلمف قناح القاينم عنن ال نديق المو نوع ":اتفقنوا علنى أرنه ت نرم
رشايتننه مننع العلننم بو ننعه ينواي ننان فن األلكننام أش القيننص شالترغنننس شر وهننا ىال
ماننا ش عه ل ديق م لم عن يمر بن جندب قاح :قاح ريوح الله صلى الله علنه

شيلم ((من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين)) شرشا اإلمام ألمد
شابننن ماجننه رشى ال ننمابنن علننى صنننغة الت ننننة شال نناذبنن هننالنمع"( .)2شأشر القايننم

فتننوى البننن لنننر ال ن م ن ب ننما ال يننو

ت ننأل عن نوان فتننوى اإلمننام ابننن لنننر

ال نتم ن رلمننه اللننه ف ن خطنننس ال يانننن م رج ن األلا يننق ف ن فتنناشا ال دي نننة مننا
ريننه(( :شين ن

ر ن ن الل ننه عنننه فن ن خطن ننس يرق ننى المناننر فن ن

نن جمع ننة ش ننرشى

ألا يق نر شلم يانن م رجن ا شال رشات ا فما المر ينس علنه ؟ ف جاب هقولنه :منا

ذبر منن األلا ينق فن خطانه منن غننر أن ياننن رشات نا أش منن ذبرهنا فننائ :ههنرط
أن يكون من أه المعرفة ف ال ديق أش بنقل ا منن مملفنه نمل ف شأمنا االعتمنا فن
رشايننة األلا يننق علننى منننر را ت ننا فن

( )1تلانس ىبلنس البن النو ر

تنناب لنننس مملفننه مننن أهن ال ننديق أش فن

(.)122ط ار القلنم للتنراث – القناهر – بندشن .شال نديق رشا

م لم ف المقدمة هاب ن تغلنظ ال مب على ريوح الله صلى الله علنه شيلم شهو مرشر عن أرنس
بن مال شأب هر ر شالمغنر بن عاة ر

الله عن م أجمعنن.

()2قواعنند الت ننديق (1ن  )127شال ننديق رشا الترمننمر ي ن العلننم بن مننا جنناي فنننمن رشى لنندي ا

شهو يرى أره بمب شقناح عننه هنما لنديق ل نن صن نا ف شهنو فن م نند اإلمنام ألمند شفن الفنتا
الرلار لل اعات شر ف بتاب ن العلم هنابن فن تغلننظ ال نمب علنى رينوح اللنه صنلى اللنه علننه

شيلم برقم ( ) 21عن يمر بن جندب شالمغنر بن عاةف شرشا ابنن ماجنه فن ال ننن المقدمنة هناب
من لدث عن ريوح الله صلى الله علنه شيلم لدي ا شهنو ينرى أرنه بنمب برشاينة علن ر ن اللنه
عنه شيمر بن جندب شالمغنر بن عاة ر

الله عن النمنع.
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خطس لنس مملف ا مل فنال ي ن ذلن شمنن فعلنه عن:ر علننه التع :نر الهنديدف شهنما

لاح أ ر ال طااي فإر م همنر را ت م خطاة فن ا ألا يق لفووها شخطاوا ب ا من
غنر أن يعرفوا أن لتل األلا يق أصنالً أم ال فنننس علنى لكنام ن بلند أن ي:جنرشا

خطاايها عن ذل ش نس على لكام بلد هما ال طنس منعه من ذل ىن ارت اه)) م

قاح ((فعلى هما ال طننس أن ياننن م نتند فن رشايتنه فنإن نان م نتنداً صن ن اً فنال

اعتراض علنه شإال ياغ االعتراض علننه بن شجنا لنول األمنر  -أيند اللنه هنه الندين
شقمع هعدلنه المعارندين  -أن يع:لنه منن شفنفنة ال طاهنة جن اًر لنه عنن أن يتنن أر علنى

هم المرتاة ال ننة هغنر لق)) ارت ى مل يا"(.)1
رابعا :اختالل األولويات في الدعوة :

شهم آفة عر ضة يقع فن ا ال نر قديما شلدي اف فترى الاعا ي نون العوننم

ف ش عوم ال ننف يقدم الدعو ىلى النواف على الدعو ىلى الفرائا شالواجاناتف شرلمنا
ل للنا

هما ال ييا من األ لة فت نون آفتنه مربانة ف لقند اللنظ ذلن ابنن الننو ر

فقاح  ":شب نر من القيا

يملنمشن المنلنس هاأللا ينق التن ال أصن ل نا ينال

الرغائن ن ننس شصن ن ننال رين ن ننف ن ن ننعاان  .شغنن ن ننر ذل ن ن ن  .شال ي ن ن ننون علن ن ننى الف ن ن نرائا
شالواجاننات"( .)2رننه رلمننه اللننه يمبنند علننى النندعا شالوعنناظ

ننرشر ننغ النمنناهنر

هاألي ننس شالفن نرائا شالواجا ننات قان ن غنره ننا ف شأال يه ننغلوها ىال هم ننا ص ننا فن ن أم ننور

النوافن شال ننن لتنينرف هنم النمنوع ىلنى عمنار ال نونف شب نس المعنا ف شن أن
يرهق ا الدعا هم :د تعادات ال تيا شلم ير ها الله تعالى من خلقه.

خامسا :المبالغة في التخويف من الله وعدم التوازن بين الترغيب والترهيب :

شه ننم م ننن جمل ننة آف ننات ال ننوعظ شالوع نناظ ف تن نند أل نندهم ي ننوق اآلي ننات شاأللا ي ننق
شالقيننص شاألقنواح الم وفننة الت ن هن فن ال قنقننة لننم ت ننق ف ن الهننرع هننما الم نناق

()1قواعد الت ديق (1ن.)127
( )2بتاب القيا

شالممبر ن(.)722
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أن االرتقننام ينتوننرهمف شج نننم هن مينننرهمف

شبن ن اللننه تعننالى يتنرلص ه لقننه ش تهننوف لمعنناقات مف شهننما مف ننوم غنننر يننور ف ألن
الهرع جاي متوا را ف ترغناه شترهناهف لم يفي األمر ن ف ب جع من فقه الداعنة

أن ي اننس النننا

ىلننى اللننه ش ننس اللننه ىلننى خلقننهف شالعننننس أن ت ننون الماالغننة ف ن

الت و ف على الن و الممموم هما ال ييا من اآل ار ف هنما منا اللونه ابنن الننو ر

فقاح ":شفن م من يرشر ألا يق الت و ف المو وعة ىلى أن يقن النا

من الرلمة

"(.)1

سادسا :سوء استعمال النصوص الشرعية :
لنس الغرض منن رينو

الترغننس شالترهننس ينوق ا للننا

شفقن

شن ف نم

مرامن ا شيناق ا شمعناهنا ف شمعرفنة منن تينا لنه شمنن ال تينا ففقند ي نوق الداعننة

أش ال نواعظ لنندي ا ينننرئ النننا

هننه علننى ال رمنناتف أش يعطل ننم هننه عننن شاجانناتف أش

ياطا هه رهنطا ف ش فأل هه ف عضد مناهدف شما ذل ىال ألره لم يفقه بنفنة ينوق
ف ن الوقننأل المنايننس هالفقننه المنايننس ب ن ألهلننه شف ن

تلن النيننو

يننرشر ال نواعظ م ن ال للنننا

مال ر

منننه ف فعننندما

لننديق ال:لنننر بننن عنندر الننمر يقننوح فنننه  :أتننننا أرننس بننن

الله عنه فهكورا ىلنه ال نناج فقناح  :اصىبروا فإنىه ال يىأتي علىيكم يىوم

أو زمىىان إال والىىذي بعىىده شىىر منىىه حتىىى تلقىوا ربكىىم ) يننمعته مننن رانننكم صننلى اللننه
علنننه ش يننلم"()2ف ننم ال يف ننر يننناق ال ننديق شال يضننم ىلنننه ألا يننق أخننر تانننن أن
لنديق أرننس ر ن اللننه عنننه ال يينا تعمنمننه بن يف ننم فن ينناقهف شل ننما الفقننه أشر

اإلمام ابن لاان رلمه الله تعنالى هعند ىين ار لنديق أرنس ر ن اللنه عننهف قولنه ":

ذبر ال ار الميرح ه ن خار أرس بن مال لم ير هعموم خطاهه على األلواح ل ا
" شأشر لنندي ا م ننن الماه نرات هارتي ننار اإليننالم شأن ال:م ننان يتفنناشت شأن ه ننما اله ننر
( )1تاب القيا

شالممبر ن(.)721

()2رشا ابن لاان ب ن الفتن ت أل قوله نذبر خار أشهنم منن لنم ي كنم صنناعة ال نديق أن آخنر
ال:مان على العموم يكون ار من أشله  .قاح عنس األررمشط  :لديق ص نا.
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الوار ف لديق أرس لنس عاما شال مطلقا شهما ال ديق هو  :عن أب هر ر قناح :

قن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نناح رين ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننوح اللن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننه صن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننلى اللن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننه علنن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننه ش ين ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننلم :
( لو لم يبق من الدنيا إال ليلة لملك فيها رجل من أهل بيال النبي صلى الله عليه
وسلم ) ()1فهما هو الفقه المر ينس على الدعا شالوعناظ ى ار نه عنند عنرض م ن
هم النيو

فشمن ذل ألا يق التولة ف شألا يق الفتن ف شغنرهاف شال اع ل ر

رماذج من هما القان تطوح علننا م الة الا ق ف شقد أ ار ابن الننو ر ىلنى شقنوع

هننم اآلفننة فقنناح :شفننن م مننن يننرشر ألا يننق الرجنناي المينننوعة أش الت ن ل ننا معن ننى
قولننه " :مننن قنناح  :ال ىلننه ىال اللننه خ ن الننننة"ف شال ياننننون أن هننما ننان ف ن بدايننة

اإليننالم ف شأرننه ال يكفن القننوح لتننى يعمن همقتضننا  .شفننن م مننن يننور فضن ال نننة
شأهل ا شأن ال ن راج مغفور له لتى يون من يتم

هال نة أره ال يضر ذرس"(.)2

سابعا :المبالغة في ذم الدنيا ومخاطبة الناس بما ال يحكمون فهمه وال عملىه فىي

هذا الباب.

عننندما ذم اللننه النندرنا لننم يننمم ا هننإطالق شإرمننا بننان ذل ن علننى أشجننه لررهننا

العلمنناي شلننوهنناف شالنننا

فن هننما المضننمار رجنناتف مننن م العنوام شمننن م ال نوا

ف

شمن أ ار ال ط شال طن الت نو ة بننن النمننع فن ال طنابف شاألصن أن ال:هند فن

النندرنا أمننر قلان ال ننكل فننال رشب مننن المنناح شال ننرشج مننن أعمنناح النندرنا شاالرقطنناع
للتعانند ال ينندح فن بن لنناح علننى ال:هنند ف شال يطالننس هننه بن النننا

بن ال يقان مننن

()1ص نا رشا ابن لاان بن الفتن ت أل قوله ن ذبر ال ار الميرح ه ن خار أرس بن مال لم

ير هعموم خطاهه على األلواح ل افشله ألفاظ ب نر شرشر عن عل
ٍ
ن ِ
ِ
َل َ َن ِم :ن
َش َه َما ا:ل َ ِد ا
يق الَ َر :عَل ام اه اي :رَشى َع :ن َعل ٍي ِب َ َما الل:فظ ِهِإ :يَنا أ :
( )2بت نناب القين ننا شالمن ننمبر ن ( .)721شال ن ننديق رشا الطا ارر ن ن

شقاح عنه الا:ار ف م ند ":
َه َما ِ
اإل :يَنا ِ .
ف ن ن ال اننننرعن ن نند اب ننن أرقن ننم

(1ن )227شقاح ال ن م فن منمنع ال:شائند (1ن )11فن ىيننا م مند بنن عاند النرلمن بنن غ ين:ان

شهو ش اع .شرص الرشاية ":من قاح :ال ىله ىال الله م ليا خ الننة.قن شما ىخالص ا  :قاح
 :أن ت ن :عن م ارم الله شف رشاية "عما لرم الله".
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النمنناهنر فع ن ذل ن ف ألرنننا أمننة عم ن شإرتنناج شقننو ر ن ر مالنننا شإرتاجنننا ف ن خدمننة
ريالتنا شعمران آخرتناف شمن هنا بان ال ديق ف هناب ال:هند منن أ ق األبنواب التن

ت تاج ىلنى لكمناي فق ناي مندربنن طانعنة النينو

المفنناهنم شتن ن س األمننة مننن ال نننا فنمتل ن

شمقاصند الهنرعف لتنى ال ت تن

مام ننا ال فننار شمننن ال ي

نننون ال نننا

ال ر مةف هم المعار آ ار ىلن ا ابنن الننو ر عنندما رصند تلن اآلفنة ال طننر شهن
ال لن فن المفنناهنم تلان ن ا علننى النننا

فقنناح":شمن القيننا

مننن ين مر هال:هنند فن

النندرنا شال يانننن الم ن ار .ش نندرج فن ذل ن أخاننار المت:هنندينف شمننن خننرج مننن مالننهف شمننن
ان يطور أياما شال ينام اللن ش رب من ال لق  .فنرى العام تري عائلتنه ش نرب

ىلننى ال نننالة أش ينقطننع ف ن الم ننند .فننإن طلاننأل الم ن أر فر ن ا شلكننم ال ننا م علنننه
بمل ف لعن امرأته شت

على ال نا م النمر هنو رائنس الهنرع .شلنو أن القنا

ف نمف

ألخا ننرهم أن الم ننمموم فض ننوح ال نندرنا اله نناغلة ع ننن اآلخ ننر ف شأن النفق ننة عل ننى األهن ن

شاجاننة .ننم ىن العنوام م تنناجون ىلننى تعر ننف الفنرائا .شمننن هننو مفننرط فن اليننال ف
م ن هالواجننس ف ن ال:بننا ف متقاعنند عننن ال ننا مننع اإلمكننانف شعننن قضنناي النندين مننع
الند  .ف ين هو شالنواف "()1ف م ييور رتننة هما ال ل فن هنما الننوع منن ال طناب

غنننر المنضننا قننائال عنن هعننا الوعنناظ":شمننن م مننن ي ننق علننى ال:هنند شقنننام اللنن شال
يانن للعامة المقيو فرلما تاب الرج من م شارقطع ىلى اش ة أش خرج ىلى جا فاقنأل

عائلته ال

ي ل م"(.)2

ثامنا :ذم الدهر وحوادث الزمان بما يدفع إلى التسخط وتجدد األحزان

قاح ابنن الننو ر فن ذبنر تلن اآلفنة":شمن القينا منن ينمبر فن منل نه
ذم النندرنا ش قننوح  :فعلننأل شفعلننأل  .ش اننالل ف ن ذم النندهر شمننا يفع ن ه هلننه ف رننه مننا

( )1تاب القيا

شالممبر ن(.)721

()2تلانس ىبلنس ( )114ميدر يابق.
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ف شهننما ألن

يننمع أن ريننوح اللننه قنناح  " :ال تسىىبوا الىىدهر فىىإن اللىىه هىىو الىىدهر"
ال:مان ال يفع ف ىرما هو فرف .
قنناح :شمننن م مننن يننمبر المننوت ف شالفنراق ف شت ر ننق الالننى  .فنننند ميننائس
هاألقدار  .شهما جم ور ما يقولوره
الن اي شالضعاف القلوب  .ش رب م ىلى الت
فن األع :نة ف شهنو منن المن نرات  .شإرمننا يناغن أن ينممر أهن المينائس هاليننار ف
شهم ي ون على الن:ع  .قاح ابن عقن  :لضنررا فن هعنا األع :نة عنند ننخ قند
مات ابنه فق أر قنارئ  " :إن لىه أبىا شىيخا كبيى ار "( )3فضىج النىاس بالبكىاء  .فقلىال :
هذه نياحة بالقرآن"(.)7
تاسعا :اإلتيان بما يمجه العقل وال يقبله الشرع من أنواع المجاهدات
مناهنند النننفس مطل ننس ننرع من ن مور هننه ف ل ننن هطر ق ننة ننرعنة ال ت ننرج
اإلر ان عن مقيد الهرع ف المناهد ف شقد شر ت آ ار ص ن ة منضناطة معقولنة
عن يلفنا اليالا ف أمر المناهداتف شف المقاب شر ت آ نار فن نا منن الماالغنات
ما يناف العق شالهرع معاف شأغلنس الونن أر نا ال تينا شإن صن أل ف ن خطن ب ِيننن
ال ييا أن تطالس هه األمةف شقد بنن ابن النو ر هم اآلفة شخطورت ا م اشلة منه
ننا ال طنناب الننوعو فقنناح عننن هنمالي ":شمننن القيننا مننن يننور علننى أقنوام قنند
يننكنأل القلننوب ىلننى تعونننم م مننا ال ي ننن ف فنقتنندر بننمل الناهن ف شالغل ن قنند شقننع
ممن فعله شمن منور ىذا لنم يف نم أرنه خطن  .قناح ابنن عقنن  :شذلن م ن منا ينرشى
أن أهننا ي :نند تراعنننأل علنننه رف ننه ف لننف أن ال يهننرب المنناي ينننة  .شم ن مننا ينقن أن
ام أر رور ىلن ا رج ف فقالأل لنه  :منا النمر أعنان منن ؟ فقناح  :عننناي  .فندخلأل
بنت ا شقلعأل عننن ا شأرفمت ما ىلنه ف قرطا .
شإن قوما قنرشا( )2أعنن م لتى ال ينورشا ىلى هر الدرنا  .فناك عند يماع
ه ننم األغم ننار الن نناح هاله ننرع ف ش نناون ذلن ن مقام ننا م ننن المقام ننات  .شلن نو فط ننن
( )1ال ديق رشا الا ارر ي ن اآل اب بن ال ت اوا الدهر فشم لم شاللفنظ لنه ي ن األلفناظ منن
األ ب ب ن الن عن يس الدهر.
()2يور يويف آية (.)14
( )7تاب القيا شالممبر ن(.)722
( )2قنر ال فننة شغنرها  :طالها هالقار .المعنم الوجن.)122( :
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المننور شن ل ننما أرننه طعننن ف ن العق ن شالنندين لمننا يننر شا هننم القاننائا علننى الن نناح .
ششجه القناا أن ال نا ن شاألرفنس ملن للنه ينا اره شش ائنع عنندرا  .فنال يننو لننا أن
رضع عقولة من قا أرف نا شال ر توفن ا منا  .ش دح علنه أن ىقامنة ال ند علنى رفنس
اإلر ننان بنف ننه ال يننن:ر ف شإن فعلننه أعننا األمننام"( .)1شالمطننالع إللننناي علننوم النندين

يننند ال نننر مننن هننم اليننور الت ن رفض ن ا الهننرع شال يقال ننا العق ن ف شال تنناب علننى
جاللة قدر شعونم رفعه مه ون هم هم الماالغاتف شلما ذمه ابن الننو ر شذم أهنا
لامد ب ن ار ل م األبواب شالمو وعات من اإللناي.

عاشرا :ذكر بعض أهل الضاللة والثناء عليهم:

"شمننن ه نمالي مننن يتعيننس ل نننن ال ننالج()2فش نندع أرننه ننان مننن أرلنناب
القلوب  .شالرج ىرما قت هفتاشى الفق ناي ف شبالمنه يندح علنى اإلل نا ف شإرمنا شجندشا

ف

المه ما يالئم ما يم رشره من اإل ارات الر ية  .فمالوا ىلى ذل .

( )1بتاب القيا

()2ال الج هو :ال

شتننار ف ن

شالممبر ن(.)726

نن بن منيور ف أبو مغنق :فنل وفف يعد تنار فن

انار المتعاندين شال:هنا ف

مننر المل نندين.أصننله مننن بنضنناي فننار ف شره ن بواي ن الع نراق (أش بت ننتر) شارتق ن ىلننى

الاير ف شلاف ش خ هغدا شعا ىلى ت نتر.شف نر أمنر يننة  222ه ن فناتاع هعنا الننا

طر قتنه

ف ن التولننند شاإليمننان .ننم ننان يتنق ن ف ن الالنندان ش نهننر طر قتننه ي نراف شقننالوا :أرننه ننان ي ن ي ننن ار

ش يل

ن ار ش يوم الدهرف شإره ان يو ر ممهس الهنعة للملوي (العاايننن) شمنمهس الينوفنة

للعامةف شهو ف تضاعنف ذل يدع للوح اإلل نة فنه.شب رت الو ايات هه ىلى المقتدر العااي

ف ن مر هننالقاا علنننهف ف نننن شعننمب ش ننرب شهننو صننابر ال يت ن ش شال ي ننتغنق.قنناح ابننن خل ننان:

شقطعننأل أط ارفننه األرلعننة ننم لنن :أريننه شألرقننأل ج تننه شلمننا صننارت رمننا ا ألقنننأل ف ن
ال أر

على ج ر هغدا .شا عى أص اهه أره لم يقت شإرما ألق

ا ه على عدش له.

جلننة شريننس

شقاح ابن النديم فن شصنفه :نان م تناال يتعناطى منماهس الينوفنة ش ندع ن علنمف ج نو ار علنى
ال الطننف مرت اا للعوائمف يرشم ىقالب الدشح ش قوح هال لوح.شش نع الم تهنرق غولند ر رينالة
ف ال الج شأخاار شتعالنمهف شبمل صنف الم تهنرق لنو س م ننننون تاهنا فن ال نالج شطر قتنه
شممهاننه .اروننرن األعننالم لل نننر النندين ال:ربل ن ( ج2ن
العلم للمالينن – بنرشت –لانان.

.)224ط ال ا يننة عهننر 1221م ار
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حادي عشر :اتخاذ الوعظ حيلة لطلب حطام الدنيا
ىن النندعو ىلننى اللننه تعننالى لمننا بارننأل مننن أج ن القرلننات شأعوننم اليننال ات

ان البد فن ا من اإلخال

لوجه الله تعالى طلاا لم ولته شرجاي فن مر ناتهف شإن

ممننا يعكننر صننفو هننما اإلخننال

أن تنندخ األغ نراض شاأله نواي فتت ننوح النندعو ىلننى

ميند للندرناف شت نون المنواعظ ناا ا القتناصن اف شقند شقنع الناعا فن ذلن شالعنناذ

هالل ننه شه ننما م ننا رص نند اب ننن الن ننو ر –رلم ننه الل ننه  -ق ننائال ":ق نناح المي نننف  :شأم ننا

المقاصنند فنم ننور القننوم يطلاننون النندرنا ش تننالون هالقيننص شالننوعظ علن ننا  .شرلمننا
امتنع ألدهم من أخم العطاي تينعا لنقاح  :اهد ف لن خم أ ر ممنا ر  .شأ نرهم ال
يمتنننع مننن أخننم أم نواح الولمننة  .ننم يطلاننون شعننندهم مننا يكف ن  .شأ ننر النننا

يعطون من با أموال م ف ف ننف ي نت

ىرمننا

أخنم ال:بنا منن لنه منا يغنننه؟"( .)1نم يناق

رلمه الله رماذج عد ل ما النوع من الوعاظ النمين التنالوا هنالوعظ لننن لطنام الندرنا

ال اع لتطو

المقام بمبرهاف فعلى الدعا شالوعاظ أن ال يمندشا أعننن م ىلنى لطنام

النندرنا ش هرت ننا شلننعل نوا عمل ننم لوجننه اللننه تعننالى لنانناري ل ننم يننعن م ف ش ننرر ف ن
النا

رشح اإلخال

لله تعالى من خالح شعو م.

()2

ثاني عشر :تحريك النفوس بما قد يفسدها

لنننس المقيننو مننن الننوعظ ت ننننا النفننو

شالرقننة مطلقننا ف ننما ممكننن هطننرق ننتى من ننا ال

النننو ر أن هعض ن م لننري النفننو

علننى الاكنناي ف شالقلننوب هال هننوع

ننن شمن ننا القاننناف شقنند اللننظ ابننن

شهنن ننا بنننوع مننن ال ننالم غنننر م مننو شلننم ي نراع

طانعة هعا العوام ممن ي تم ف ا قلول م ب ما النوع من ال الم فقاح ":شمنن ذلن

( )1تاب القيا

شالمكرشن(.)772

()2ال يتنافى مع اإلخال

ما ي خم الوعاظ شالدعا من رشاتنس منن النو ارات التن يتاعور نا مقابن

لا م على هم الوفنفة شإال لتعطلأل الدعو ىلى الله تعالىف ل ن مع ذل يناغ على الدعا أن
ينديموا تنديند رننات م ف شت ر نر اإلخنال
الدرنا.

فن قلنول م فن بن شقنأل شلننن لتنى ال يكورنوا منن أهن
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ش ط ننرب القل ننوب فنوعن نوا فن ننه ال ننالم فتننراهم ينه نندشن

األ ننعار الرائقننة الغ:لنننة ف ن العهننق ف شلنناس علننن م ىبلنننس ه رنننا رقينند اإل ننار ىلننى
م اة الله ع :ش ج شمعلوم أن عامة منن ي ضنرهم العنوام النمين بنواطن م مهن ورة
ه س ال وى فنض القا

ش ض شمن ذلن منن يو نر منن التواجند شالت ا نع نا

على ما ف قلاه شب ر النمع توجس ا تعم فت نما الننفس هفضن هكناي شخهنوع
فمننن ننان مننن م اذهننا فقنند خ ننر اآلخننر شمننن ننان صننا قا لننم ي ننلم صنندقه مننن ر نناي
ي الطه ".

()1

ثالث عشر :احتقار العوام واالستهزاء بهم
الع نوام أش النمنناهنر رلمننا غلننس علن ننا

ننعف التمنننن :لقلننة العلننم شاالرهننغاح

ه عماح الدرناف شمع ذل تمن:شا هقو العاطفة شالرغاة ف ال ننرف فنال يننو التقنارهم

شال ن مننن ن ر مف شلعننا النندعا ال يعتاننر هنمالي العنوام ننن افمع أر ننم أر ننه التن

يغري افشجم ور المر يوج هف ينق ابن النو ر صور شآفنة منن آفنات الوعناظ شهن

التقننار الع نوام ب ن شالتطنناشح علننن م ينناا ش ننتمافش ناه أن هننم آفننة خطنننر ال يناغ ن
الوقوع فن ا فقاح عن  ":ع مان النوراق قناح  :أرينأل العتناب ي ن خان ا :علنى الطر نق
بانناب الهننام ف فقلننأل لننه  :ش ن ! أمننا ت ننت

فن ا هقر أ نأل ت تهم أن ت

؟ فقنناح ل ن  :أ أريننأل لننو نننا ف ن

ار

شه تراي ؟ قناح  :فقلنأل  :ال  .قناح  :فاصنار لتنى

أعلم أر م هقر ! فقام فوعظ شقص لتى ر ال:لنام علننه  .نم قناح ل نم  :رشر لننا
من غنر شجه أن من بلل ل اره أرراة أرفه لم يدخ النار  .قاح  :فما هق من م ألند

ىال أخرج ل اره يوما هه ر و أرراته ش قدر ه يالغ نا  .فلمنا تفرقنوا قناح لن العتناب

 :ألم أخاري أر م هقر ؟"( .)2قلأل :ىن ص أل هم الرشاية فإن هما النواعظ قند جمنع
بننن رذيلتنننن ىلنداهما  :التقننار خلنق اللننه ف شال ارننة ال ننمب علنن م لنننق لنم ي اننأل مننا

رشا ل م اعما أره رشر له من شجه.
()1تلانس ىبلنس ( )122ميدر يابق.
( )2بتاب القيا شالممبر ن(.)724
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ش مبر صو ار من التطاشح على العوام هال س شالهتم فنقوح ":قاح ال رخ  :شينمعأل

ال نن ال رابن يقوح :ان هاهنا باغدا قا يقاح له أبو مرلنوم ال ننام .نان
يكننون ف ن م ننند ش نتمننع النننا ىلنننه  .فقنناح يومننا  :يننلور عننن التف نننر شتف نننر

التف ن نننر! فقن ننام رج ن ن شراي الن نندراب :ن فقن نناح :ين ننا أهن ننا مرلن ننوم! فقن نناح :طعنن ننة ين ننا ابن ننن
الفاعلننة!فقنناح لننه:رجن عننا لن ننم تقننوح لننه م ن هننم المقالننة؟ فقنناح :رعننم .ألننم ت ننمع
قوح الله تعالى":إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم ال يعقلون"()1قاح :مناذا
تقوح ف الم:ابنة شالم اقلنة؟ قناح  :الم اقلنة للنق ال نناب عنند ال م نارفشالم:ابنة أن

ت ننم أخ نناي الم ننلم لور ننا"(.)2شهك ننما شق ننع هن نمالي فن ن م و ننور ننرع جم ننع ب نننن
االيت :اي هالعامة شتف نر أمور الهرع ال ننف من غنر علم.
شق نند ع نند اب ننن الن ننو ر –رلم ننه الل ننه تع ننالى -م ننن آف ننات الوع نناظ :التالع ننس

ه ننالقرآن عن نند تف نننر شتن نناشح معارن ننهف شمن ننا القن نراي هاألل ننان ال ارج ننة ع ننن ال ننند
()7

الم لوف شقد جعلوها الغناي المر يوقع علنه شله.
جملة الوجوه التي من أجلها ذم السلف القصص والقصاص

لعن ممننا يننتم ال ننديق عننن آفننات الوعنناظ أن رننور مننا ذبننر ابننن النننو ر مننن
شج ن ننو ه ن نناا ا ذم ال ن ننلف روع ن ننا م ن ننن ال ن ننوعظ شالقي ن ننص ف لت ن ننى يتننا ن ننا الوع ن نناظ
شالقيننا

ل ن ال يقع نوا ف ن م ننمشر ذمننه ال ننلفف شلننضننا الننوعظ هض نواه الهننرع

فن ننرج رقنننا صننافناف يقننوح رلمننه اللننه" :شإرمننا ننر هعننا ال ننلف القيننص أللنند يننتة
أ ناي :

()1يور ال نرات آية (.)2

شالمننمبر ن (.)721شالم اقلننة شبننما الم:ابنننة :ألفنناظ راو ننة شر ت ف ن لننديق

( )2بتنناب القيننا

ص نا متفق علنه عن جابر ر

الله عنه "شفنه ر ى النا صلى الله علنه شيلم عنن الم نابر

شالم اقلة شعن الم:ابنة شعن بننع ال منر لتنى ياندش صنالل ا" شالم نابر عقند الم:ارعنة فشالم اقلنة :

بننع الن:رع هننالار اليناف  .شقنن  :هن ا تنراي األرض هال نطنة شقنن غننر ذلن ف شالم:ابننة :ا ننتراي

ال مر هالتمر ف راش

ج 2ن

الن

 .ارور تعلقنات م مد فما عاد الااق علنى بتاهنه :اللملنم شالمرجنان

121 -124ميدر يابق.

( )7تاب القيا

شالممبر ن()771
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أحىىدها :أن القننوم نناروا علننى االقتننداي شاالتانناع ف ف نناروا ىذا أرشا مننا لننم يكننن

على ع د رينوح اللنه أر نرش لتنى أن أهنا هكنر شعمنر( ر ن اللنه عن منا) .لمنا أ ار ا

جمع القرآن قاح د  :أتفعالن ن ا لم يفعله ريوح الله؟.

والثىىاني :أن القيننص ألخاننار المتقندمنن تننندر صن ته ف خيوصننا مننا ينقن

عن بن ىيرائن ف شف

رعنا غننة ....

والثالىىىث :أن الته نناغ ب ننمل يه ننغ ع ننن الم ننم م ننن قن نراي القن نرآن ف شرشاي ننة

ال ديق ف شالتفقه ف الدين .

والرابىىع :أن ف ن الق نرآن مننن القيننص شف ن ال نننة مننن العوننة مننا يكف ن عننن

غنر مما ال تتنقن ص ته .

والخامس :أن أقواما ممن يدخ ف الدين ما لنس منه قينوا  .فن خلوا فن

قيي م ما يف د قلوب العوام .

والسىىىىادس :أن عمن ننوم القين ننا

ال ط لقلة علم م شتقواهم .

ال يت ن ننرشن الي ن نواب شال ي تن ننر شن من ننن

فل ننما ننر القيننص مننن ره نه  .ف مننا ىذا شعننظ العننالم ف شقننص مننن يعننرف

الي نا من الفايد ل فال راهة"(.)1

المطلب الثاني  :الضوابط الالزمة إلصالح الوعظ في فكر ابن الجوزي
ا ف

ا هما العلم شتنقنته من الهوائس شاآلفاتف شم اشلة من  -ابن

النو ر رلمه الله -ش نع

نواه

نرعنة للنوعظ رنرى أرنه لنم يكتنف باننان المهنكلة

على الن و المر عر نا من قا ف ىرما لاشح ش ع ال لوح شهم من ننة م مو

ف أن ال يكتفن المننري بانننان ال طن بن يضننع معننالم الينواب شلن المهننكلة بمننا قنناح

ال كنم:

ال تق له ي ذا راقص  ...ج ي ه شفى م ق ذا أ م

( )1تاب القيا

()2

شالممبر ن(.)771

() 2هما الانأل من م فوفات القديمة الت ال أذبر ميدرها ف ش ع ر ر ات ا اآلن لميدر.
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شف ن ن هنننما المطلنننس أشر منموعن ننة الض ن نواه ال ا منننة الت ن ن تنع ن ن النننوعظ

صال ا رعنا مم ار من:ها عن ال رافات شاألمراض الت شقع فن ا ال ننرف شر تاج نا
النوم للوعاظ شالموج نن شالممبر ن.

أوال :اعتماد الوعظ على الفقه في الدين

بنننن ابننن النننو ر أن النواعظ غنننر الفقنننه شالننمر لننم ين ن لوننا شاف ن ار مننن علننم

الهرع يف د أ ر مما ييلاف شأشر ف ذل قوح أب ى ر س ال والر  :ألن أرى ف

طائفة الم ند را ار تتقد ألس ىل من أن أرى فن ا رجال يقص لننس هفقننه .نم عقنس
علنه هقوله ":قلأل  :رعم ما قاح ل ألن الم من ال يعرف الفقه يمذر شال ينفع"

()1

.

ش انننن الفننارق بنننن شعننظ الفقنننه ششعننظ غنننر ممننن لننم يالننل فن العلننم الهننرع

هاعا يمهله للوعظ شذل من خالح مقولنة أبن قالهنة ":منا أمنات العلنم ىال القينا

 .ينالس الرج القا

ينة فنال يتعلنق مننه ههن ي ف ش ننالس العنالم فنال يقنوم لتنى

يتعلننق منننه ههن ي .ننم يعقننس بننمل هقولننه –رلمننه اللننه" -قلننأل  :أ ننر ننالم النواعظ

الرقائق  .فإذا تهاغ اإلر ان ه ماع ا عن الفقه ق علمه"(.)2
أقننوح  :ال غنننى للنننا

عننن الننوعظ بن هننو مننن

ننرشرات ال نننا اإليننالمنة

شإن خهننة اللننه تعننالى شال ننف عننن ال رمننات التن ي نند ا النواعظ الم لننص فن قلننس
النماهنر ل و العلم المنهو بما قناح ابنن م نعو ر ن اللنه عننه ":لننس العلنم ب نر

الرشاي نة ىرم ننا العل ننم ال ه نننة" ل ننن اإلر ننان ىن اريننرف ج ن شقت ننه فن ن تتا ننع الوع نناظ
منهننغال بننمل عننن تعلننم ألكننام اإليننالم ممننا ي ن شمننا ي ننرم ششقننع ه نناس ذل ن ف ن

الم الفات الهرعنة هنا ي ت المم المر ذبر همالي األعنالم منن ال نلف علنن م رلمنة

الله أجمعنن ف فاألمر ف لاجة ىلى شيطنة شتوا ن.

( )1تاب القيا

شالممبر ن(.)711

( )2تاب القيا

شالممبر ن(.)712
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شمننن هنننا شلعنند أن طننوح ابننن النننو ر ف ن ال كايننات عننن المتقنندمنن ف ن ذم
شالوعنناظ ش ننرشر االرينراف عننن م ىلننى منننالس العلننم شالفقننه خننتم بالمننه

هنا هما ي قق

ا ف م الم لة فقاح  ":قد أش

شالتمبنر  .شال ي فى عموم رفعه للعوام شلنس من

الفق اي ل م شال:ها .

نا ف أشح ال تناب فضننلة النوعظ
رشر ورنه رافعنا أن يتهناغ هنه

شقد ذبررا عن ألمد بن لنا أره قاح  :ما ألوج النا

ىلى قا

صدشق .

شقنند رش نننا عننن الين اهة شالتنناهعنن أر ننم نناروا يعوننون  .فاننان أن مننن رهننه

ىرمننا رهننه أللنند الوجننو التن ينناقأل فن أشح ال تنناب  .ننم قنند غلننس علننى أرلاهننه قلننة

العل نم شعنندم اإلخننال

شأن ينتلا نوا هننه النندرنا شأ ننرهم لنننس هفقنننه ف شألن االرعكنناف

علنه يهغ عن م م العلم  .فمتى ت لص من هم اآلفات ف و ممدشح "(.)1
ثانيا :سعة علم الواعظ وتبحره في علوم الشرع والواقع

شهنما الضنناه متعلنق همننا يناقه شمانننن لنه ففمننن آفنات الوعنناظ شالندعا النننوم

أن م ننن امتل ن ن ق نندر علن ننى ال طاه ننة شمواج ننة النم نناهنر شالوق ننوف أم ننام ال ن ننامنرات
شالها ننات تينندر للننوعظ ف ش ننا لنتننه شقننف عننند لنند بن يقننت م مننناالت غنننر فنفتن

علننى ال نواي ماا ننر شعلننى غنننر ال نوايف ب ن ن شعوننه أهلننه لل ننديق ف ن ب ن مو ننوع
شفنف منع أرنه فن ال قنقنة لنم يتهناع هنالعلم شلنم يننالس أهلنهف شب ننر منن هنمالي ممنن
رراهم النوم تق موا العلم على بارف شلم يت ييوا فنه ف شمنن هننا بارنأل اآلفنة التن

ت تاج ىلى

ا ي تانن هه الواعظ ال نق منن غننر ف قناح ابنن الننو ر – رلمنه اللنه

تعالى  -ماننا ا الداعنة شالواعظ ال ق المنضا  ":ال يناغ أن يقص على النا

ىال العالم المتقن فنون العلوم ل ألره ي ح عن

فن .فإن الفقنه ىذا تيندر لنم يكند

ي ح عن ال ديق ف شالم دث ال يكا ي ح عنن الفقنهف شالنواعظ ي ن ح عنن ن علنم

فنناغ أن يكون امال .

( )1تاب القيا

شالممبر ن(.)716
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 ...عننن أبن عانند الننرلمن أن علنننا  -علنننه ال ننالم  -مننر هقننا

ف فقنناح  :أتعننرف

الناينخ شالمن نو ؟ قناح  :ال ! قناح  :هل نأل شأهل نأل !" نم بننن – رلمنه اللنه تعنالى

– ا الواعظ شالعلوم الت يناغ أن ي يل ا هقوله":قلأل  :فنناغن للنواعظ أن يكنون

لافوا ل ديق ريوح الله ف عارفا هي ن ه شيقنمه ف شم ند شمقطوعه ف شمعضله

ف عالما هالتوار خ شينر ال لف ف لافوا ألخاار ال:ها ف فقن ا ف
هالعرلنننة شاللغننة ف فينننا الل ننان  .شمنندار ذل ن

ينن اللنه ف عالمنا

لننه علننى تقننوى اللننه  -عنن :شج ن -

شأرننه هقنندر تق نوا يقننع المننه ف ن القلننوب(.)1شلنننن فوائنند التضننلع مننن علننوم الهننر عة

قننائال ":شمتننى ننان ال نواعظ عالمننا بتف نننر الق نرآن فشال ننديق ف شينننر ال ننلف شالفقننه ف
عرف النا شلم ي ف علنه بدعة من ينة ف ش له علمه على ل ن القيند شصن ة

الننة ف شمتى ان قاصر العلم طالاا للدرنا لم ينفع غنر ش ر"(.)2
ثالثا :تحقق الوعاظ باإلخالص والتجرد من حظ الدنيا

شف هما يقنوح – رلمنه اللنه  ": -نم يين ا قيند ل فإرنه ىذا صنا قيند

ص ننرف الل ننه القل ننوب ىلن ننه ف ننم ي ن نرج م ننن قلا ننه الطم ننع فن ن أمن نواح الن ننا "( .)7ألن
اإلخننال

للننه تعننالى يننر القاننوح شيننر التن نر ف ن النننا

األمة ابن عاا
عن ابن عاا

ر

ف شمننا أعوننم شصنننة لاننر

الله عنه أللد الوعاظ الت اشر ها ابنن الننو ر عنن مناهند

أره خن الم نند شعانند بنن عمننر يقنص  .فقناح لقائند  :اذهنس بن

ر و ! فناي لتى قام على رأيه فقاح  :أها عاصم ! ذبر هالله شذبر لله(.)2

شقنند بننان أبننو يننلنمان النندارار ي:جننر الوعنناظ الننمين تتطلننع أف نندت م ل طننام

الدرنا قائال ل م ":نف يتري الدرنا من ت مرشره بتري الدينار شالدرهم ف شهم ىذا ألقوها

( )1تاب القيا

شالممبر ن(.)722

( )2تاب القيا

شالممبر ن()764

( )7تاب القيا

شالممبر ن( .)112

( )2تاب القيا

شالممبر ن ( )121شبان ابن عاا

قد بف هير .
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أخمتموها من م "()1ف شمن أف ر عالمات تري لطام الدرنا شاإلقاناح علنى اللنه تعنالى

تننري الفضننوح شالتوي ن ف ن المعنهننة شقنند أ ننار ىلننى ذل ن ابننن النننو ر

هنناإلخال

راص ا الوعاظ هقوله ":ش ناغ للواعظ أن يتري فضوح العن' ش لاس متوي ال ناب

لنقتدى هه" ش تدح على ذل هنملة من أقواح ال لف شألوال م من ا قوله  ":فقد ان

ف ى ار عمر بن ال طاب رقاع عد ف شبان عل بن أب طالس يلاس ر ال ناب .
فقنن لننه فن ذلن فقنناح  :يقتنندر بن الرجن الم ننلم  .قنناح أبننو الوفناي بننن عقنن  :ل ن

قوم ر ف شبما ال ي

ف شال النوح ىال من ا

ن الغناي ىال من النوارر ال ير ()2ف شال الغ:ح ىال منن عا نق
ف شال ذبر األشطان ىال من غر نس ل ف نمل ال يعمن النوعظ

ىال من متقهف ف مت:هد ف متورع ف من شراي مدرعة صوف ف شروافة ج نم ف شتقلنن

قوت ف ا تغاال عن الادن هفضائ النفس الطانس الواهر ال منة  .ف ما منن ي نرج
هطننا فاخر ال ناب مداخال لل الطنن ف ف نف ت نتننس لنه القلنوب  .ىرمنا ي نمع منن

هن نمالي عل ننى ي ننان الفرج ننة

ننماع األي ننمار م ننن ال ننمار  .شلرلم ننا ار ننأل الي ننور

شال ن ننمات تن ننم ر أ ن ننر من ننن األلفن نناظ ف شقن نند قن ن ن  :من ننن لن ننم تنفع ن ن را تن ننه ال تنفع ن ن

موعوته"(.)7

رابعا :حفظ الهيبة بتقليل مخالطة العوام

يقوح ابن النو ر ف ذلن ":ش ناغن للنواعظ أن يعتن:ح العنوام لنكنون ل المنه

شقننع هناننة ف ال علننى شجننه التينننع هاالرقطنناع"( .)2شهننم م ن لة ت تنناج ىلننى رنننة أشالف

ه نق يكون قيد الواعظ لفنظ هنانة النوعظ ال هناتنه اله يننة شإال جنرح ىخالصنه
شصنندقهف بمننا ت تنناج بننمل ىلننى

ننا فننإن الع نوام مننا ي ا:لننون ف ن لاجننة مايننة ىلننى

الواعظ ف غنر الوعظ بيلا بنن طرفنن ف أش لضور ع:اي أش مناياات اجتماعنة
( )1تاب القيا

شالممبر ن()112

()2ال َ ارش  :الم أر ال نننة – شالاكر لم تمس  .المعنم الوجن:
( )7تاب القيا شالممبر ن(.)112
( )2تاب القيا

شالممبر ن(.)111

 124لرف (ال اي ).
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أخننرى ف فننال يناغن االرقطنناع التننام شال ننرشج فقن للننوعظ بن المقيننو – شالعلننم عننند

الله – االرقطاع عن ما من

ره أن ي ق هناتنه ش ننرري الننا

علننه ف شهنما ىرمنا

يت تى هال لطة ال:ائد الت ال لاجة ىلن ا.

خامسا :ضبط مجالس الوعظ بأحكام الشرع ومراعاة طبيعة الحاضرين
شالمقي ننو ب ننمل أن المن ننالس رلم ننا لض ننرها رج نناح شر نناي هن ننا ال ب نند م ننن

اط ا ه لكام الهرع من منع االختالط غنر المهرشعف شب ما من

ره أن يهننن

هننم المنننالس الرشلنننة ف شلننما قنناح ابننن النننو ر  ":شإذا لضننر منل ننه ر ننو

ننرب

بننن ن شلننن الرجناح لناهننا ف شأ نار ىلنى شعو نن شت ننو ف ن منن تضنننع لنق النن:شج

شالتف ننر ف ن ن الي ننال  .شر ننناهن ع ننن التان ننرج شال ن ننرشج  .شذب ننر منننا فن ن ذل ن ن منننن

األلا يق"(.)1

سادسا :الحذر من أمراض القلوب
الوقوف ف موقف التوجنه لنه غن شلنه آفنات ال يندرب ا ش تننا نا ىال موفنق
ف من هم اآلفات شاألمراض القلانة العنس شالغرشر شال انر ف ششالند منن هنم بفنلنة

هإلااط العم شالعناذ هالله ف ف نف ىذا اجتمعأل ف شهننا رنرى ابنن الننو ر ي نمر منن

هم اآلفات ش وق منموعة من األقواح ف ذل من ا :ما شر عن عاد الوهناب بنن

مناهد عن أبنه عن العاا لة :عاد الله بن عمنر شعاند اللنه بنن عانا

شعاند اللنه بنن

ال:لنن ن ن ن ن ن ن ننر شعان ن ن ن ن ن ن نند الل ن ن ن ن ن ن ن ننه بن ن ن ن ن ن ن ننن عمن ن ن ن ن ن ن ننرش ق ن ن ن ن ن ن ن ننالوا  :قن ن ن ن ن ن ن نناح رين ن ن ن ن ن ن ننوح الل ن ن ن ن ن ن ن ننه :
' القاص ينتظر المقال  ،والمستمع ينتظر الرحمة '  .قناح رلمنه اللنه هعند أن أشر

هما ال ديق  :هما ال ديق لو صا ان معنا أره رلما قاح غنر الي نا أش عنس
بنف ننه أش ن
أمل ننم هالتطو ن  .غنننر أرننه ال ي اننأل ل فننإن عانند الوهنناب بننن مناهنند منمننع

على تري لدي ه(.)2شمن ا :ما شر عن عاند النرلمن بنن جاننر بنن رفننر عنن ال نارث
( )1تاب القيا

شالممبر ن(.)726

( )2فارننا ابننن النننو ر رلمننه اللننه ممرننة الا ننق عننن هننما ال ننديق ف كننم علنننه هعنندم الين ةفش النته
فع ذل مع ب ما أشر من ريو

ر فة.
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ب ننن معاش ننة ال ن نندر أر ننه رب ننس ىل ننى عم ننر ب ننن ال ط نناب ف ف ن ن له ع ننن خ ننالح من ننا

القيننص  .فقنناح  :ىر ننم أ ار شر ن علننى القيننص  .فقنناح  :مننا ن أل  .رننه ننر أن
يمنعننه  .قنناح  :ىرمننا أر ت أن أرت ن ىلننى قول ن  .فقنناح  :أخهننى علن ن أن تقننص !

فترتفننع علننن م فن رف ن ف ننم تقننص فترتفننع علننن م فن رف ن

ننم تقننص فترتفننع لتننى

ي ن ىلن أر فوق م همن:لة ال ر ا  .فنضع الله  -ع :شجن  -ت نأل أقندام م ينوم

القنامة هقدر ذل .

شمن ا :ما شر عن منمون القيا

ف فقاح  :الم تمع ر المت لم  .شال

ي طننىي المننت لم ننالث  :ىمننا أن ي ننمن قولننه همننا ي نن:ح ينننه ف شإمننا عنننس بنف ننه ف

شإم ننا أن ين ن مر هم ننا ال يفعن ن  .شالم ننتمع أي ننر ممر ننة  :الم ننتمع ينتو ننر الرلم ننة ف
شالمت لم ينتور المقأل "(.)1

شقد ذبر -رلمه الله تعالى – ف تلانس ىبلنس مر ا خطن ار شآفة عونمة

تينننس هعننا الوعنناظ أال شهن لننس الرئايننة شالتهننوف لتعونننم النننا

ىيننا ف شالغنننر

من أقراره فقاح  ":شقد يكون النواعظ صنا قا قاصندا للنينن ة ىال أن منن م منن نرب

الرئاية ف قلاه مع ال:مانف فن س أن يعوم شعالمته أره ىذا ف ر شاعظ ينوب عننه

أش يعنن ننه عل ننى ال ل ننق ننر ذلن ن شل ننو ص ننا قي نند ل ننم يك ننر أن يعنن ننه عل ننى خالئ ننق
ال لق"(.)2

سابعا :الحذر من فتنة النساء وترح التصنع والتزين لهن

تناننه ابننن النننو ر – رلمننه اللننه  -ىلننى هننما المن:لننق ال طننر من:لننق الن نناي

شمدى الفتنة ب ن ف هما المناحف شالرج يت لم عن خار ششاقع رآ شصور قائال ":

شمن ذل أن هعضن م يتن :ن هال نناب شل نن ال ربنات فنمنن ىلننه الن ناي  .قناح أبنو

لام نند الطوين ن  :مت ننى ننان الن نواعظ نناها مت :ن ننا للن نناي فن ن

()1ارور ن بتاب القيا
( )2تاب القيا

شالممبر ن(.)247

شالممبر ن

ناه ننه شهن ت ننه ف ن ننر
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األ عار شال ربات شاإل ارات ف ش ضر منل نه الن ناي ف فن نمر مننه ف شهنما من نر
ينس منعه  .فإن الف ا فننه أ نر منن الينالح  .شال يناغن أن يعنظ ىال منن فناهر

الن ننورع ف شهن تن ننه ال ن ننكننة شالوقن ننار ف ش ن ننه ر الين ننال نن  .شمن ننن ذل ن ن أن هعن ننا
يينناف ون الن نناي ف يلا ننور ن ال ننرق ف ش قنناح هننم مننن بنننات ال رين ف

القيننا

شب ر م ما يمعوا أن ريوح الله  - -ما صافا ام أر قن )1( ".فرعنم ىن علنى الوعناظ
شالمدرينن شالدعا اتقاي هم الفتنة هالورع شالتقوى شمراعا ال همة شال نوف منن اللنه

تعالى.

ثامنا :مراعاة فنون الوعظ وآدابه وما ينبغي فيه
من ذل ما قاله رلمه الله :

 -1التعاهىىد بىىالمواعظ وقىىال النشىىاط لهىىا م ننتدال ه ننديق الا ننارر عننن أب ن شائ ن
قنناح :ننان عا نند اللننه ي ننمبر النننا
الرلمن! لو ت أر تمبررا

فن ن

ن خم نننس  .فقنناح ل ننه رج ن  :ي ننا أهننا عا نند

يوم .قناح :إنه ما يمنعني مىن ذلىك إال أنىي أكىره أن

أملكم .وإني أتخىولكم بالموعظىة كمىا كىان رسىول اللىه يتخولنىا بهىا مخافىة السىممة
علينا"( .)2شف أف ار الا ارر عنن ابنن عانا

أرنه قناح :حىدث النىاس فىي كىل جمعىة

مىىرة.فىىإن أبيىىال فمىىرتين  ،وإن أكثىىرت فىىثالث م ىرات"( .)7شال ن أن هننما التفنننن ف ن

ينع ال ا متينال بننن النواعظ شجم نور ف شالننفس راغانة فن الم :ند

م اطاة النا

شتنتور قاح ابن النو ر لد نا غننالن بنن جر نر قناح :نان مطنرف ي ند نا ف فنقطنع

ال نن ن ن ن ن ننديق شر ن ن ن ن ن ن ننن رهن ن ن ن ن ن ننت نه ف فنقنن ن ن ن ن ننوح لن ن ن ن ن ن ننه ف ن ن ن ن ن ن ن ذل ن ن ن ن ن ن ن ف فنقن ن ن ن ن ن ننوح  :ىرن ن ن ن ن ن ننه

شالممبر ن()221

( )1تاب القيا

()2رشا الا ارر ي ن العلم بن من جع أله العلم أياما معلومة.

()7رشا الا نارر ي ن النندعوات بن مننا يكننر مننن ال نننع فن النندعاي ( .)2776ال ننديق رشا برمننة
عن ابن عاا

ر

الله عن م جمنعا.
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أيرع لرجعت م ىل "(.)1

 -3التفنن في الوعظ بأساليب العربية

لل لمننة ت نرهننا ف ن النننفس ش نن :ا هننما الت ن نر ىذا ايننتعم ال طنننس شال نواعظ

األيالنس القرآرنة المتنوعة ف أما الوقوف علنى أينلوب شالند فإرنه ال يهناع الننفس شال

ي دث األ ر شمن هنا قاح ابن النو ر موج نا النواعظ ":فنإذا فنرغ القنراي لمند النواعظ

الله  -ع :شج  -شأ نى علنه شعلى ريوله شأص اهه ف ش عا ل منام شالرعننة  .فنإن
ارأل له صناعة ف ىرهاي ال طاة ف أش ان ي فظ خطاة فنمبرهاف شال ه

ال الم الم ت

ن له شقع ف النفو

ف فإن

شال يلتفأل ىلى مت:هد جاه يقوح  :هنما تيننع

! ف ننإن التي نننع الما نناح الي ننتنالب القل ننوب ال ي ننمم  .شق نند ننان لري ننوح الل ننه خطن ننس
فينا يقاح له  :ابأل بن قنس ف ش اعر هو ل ان  .فنإذا جناي خطننس أش ناعر
من قا المهربنن قاشما .

شلو أن شاعوا قاح  :ال مد لله ! شاقتير على هنما فن ال طانة ف نم قناح :

اتق نوا اللننه ! شاقتيننر علننى ىعننا هننم ال لمننة لننم يقننع قولننه موقننع مننن ي ن ت هننال الم

الم ت

ن شاللفظ الرائع .

شمننن ت م ن الق نرآن شمننا فنننه مننن ال نايننة شالتنننو شااليننتعار ف عننرف موقننع

الفيالة من القلوب"(.)2

 -2تجنب السجع خاصة في الدعاء

قنناح ابننن النننو ر ":شلننتنننس ال نننع ف ن النندعاي ف شقنند قنناح ابننن عاننا

اجتن ننس ال نننع فن ن ال نندعاي  .شقال ننأل عائه ننة لق ننا

:

المدين ننة  :اجتن ننس ال نننع م ننن

الدعاي ف فإن ريوح الله  - -شأص اهه اروا ال يفعلنون ذلن ف ششجنه هنما أن الندعاي
( )1تنناب القيننا

شالمننمبر ن( .)124مننن الفوائنند هنننا أن رننمبر ان اإلمننام العنن :بننن عانند ال ننالم

ذبر ف بتاهه (اإلمام) أن القرآن ايتعم أرلعة ش ال نن أيلولا للدعو ىلى ما أمر الله هه أش ردب

ىلنننهف شينناعة شأرلعنننن أيننلولا فن الن ن عننن الم رمننات شالمكرشهننات الت ن ال ير نناها اللننه تعننالى.
ش ل على ب هم األيالنس من القرآن ال ر م شجاي ف ذل هالعنس العناب فلنرجع ىلنه.
( )2تاب القيا

شالممبر ن (.)721
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يناغ أن تاع ه لرقة الطلس  .فإذا صدقأل غلأل عن التينع  .شمتى شقع ال عنن

تينع فال ه

ال تهاع "(.)1

 .فقند قناح  -علننه ال نالم  ' : -أعنوذ هاللنه منن علنم ال ينفنع شرفنس

 -4رفع الصوت بالموعظة
قاح رلمه اللنه ":شال هن

أن يرفنع صنوته ش و نر النند فن ت نمير ششعونه"

شايننتدح علننى ذلن ه ننديق جننابر بنن عانند اللننه أن ريننوح اللننه ننان ىذا خطننس النننا

المنرت عننننا شرفنع صننوته شا نتد غضنناه شب رنه منننمر جنن' ( يقننوح ) :صننا كم أش
م ا م(.)2

 -2مراعاة حال السامعين
من لكمة الواعظ شالداعنة أن يراع لاح ال امعنن ش غلس علنى خطاهنه منا

يتنايس مع لال م ف شقد رأى ابن النو ر –رلمه الله  -أن ذل من فنون النوعظ ف
شرأى أن القوم فن

مارنه قند غلنس علنن م عندم ال نوف منن اللنهف شتغلنس علنن م لنس

النندرنا شالطمننع ف ن

تل ن فنغلا نوا علننى

هرت ننا فنيننا الوعنناظ ان ي ارع نوا لالننة النننا

منواعو م جارننس الت و ننف فقنناح  ":شلنننكن منلننه ىلننى الم وفننات أ ننر ف فننإن الطانننس
يق نناشم الم ننرض هض نند ف شق نند غل ننس الطم ننع عل ننى القل ننوب ف شق ننور الرج نناي ش ننعف

ال وف  .شال ه

أن ينهد األبنات ال:هديات فإن من الهعر لكمنة"

()7

 .شقند رانه -

رلمه الله – ىلى مراعا لاح ال ا ر ن ف فناه على منا يننس علنى النواعظ ىن بنان
شعوننه للن نناي منناذا يقننوح؟ شلننم ينيننا؟ فقنناح  ":شإذا لضننر منل ننه ر ننو

ننرب

بننن ن شلننن الرجناح لناهننا ف شأ نار ىلنى شعو نن شت ننو ف ن منن تضنننع لنق النن:شج
( )1تن نناب القي ن ننا

شالمن ننمبر ن( .)722شال ن ننديق رشا :الن ن ننائ ف ن ن ي ن ننننه ين االي ن ننتعاذ بن

( )2تنناب القيننا

شالمننمبر ن( .)727شال ننديق رشا م ننلم ين النمعننة ب ن خطاتننه صننلى اللننه

االيتعاذ من رفس ال تهاع.

تعالى علنه شيلم ف النمعة.
( )7تاب القيا

شالممبر ن(.)721
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فشالتف ننر فن ن الي ننال  .شر نناهن ع ننن التا ننرج شال ننرشج  .شذب ننر م ننا فن ن ذلن ن م ننن
األلا يق"(.)1

شم ننن م ارع ننا ل نناح الم نناطانن را ننه اب ننن الن ننو ر عل ننى التمنن نن :ب نننن الن ننا

شمعرفة مكنارت م شمننا ل م االجتماعننة عنند توجننه النوعظ فمن ال هالن ناة لنوال األمنر

مننن الراينناي شالملننوي شاألمنراي شمننن فن لكم ننم يناغن م ارعننا رننوع مننن ال كمننة فن

ري ن م ششعو ننم صننورها –رلمننه اللننه – قننائال ":ىن شعننظ يننلطارا تلطننف غايننة مننا

يمكن  .شلم يواج ه هال طاب ف فنإن الملنوي ىرمنا اعت:لنوا الننا

لناقن جناه م  .فنإذا

ششج وا هال طاب أرشا ذل رقيا  .فلنمبر الوعظ عاما لن خم ال نلطان مننه رينناا ف

شقند نان فن ال نالطنن منن يواجنه هاإلر نار فنينار  .شلننس ذلن ي نرم فن النرأر ف

ب التلطف أشلى  .قاح ع :شج  " :فقوال له قوال لينا ".

فإن قن  :فما تقوح ف قوله علنه ال نالم  " :أفضل الجهاد كلمة حق عنىد

سىىلطان جىىائر"

فننالنواب :أرننه ىذا ننان النننائر ال يقا ن ال ننق جننا أن يننورر عننن

()2

ال ق خوفا على النفس  .شاألفض أن ياندأ هنال ق  .شمتنى أمكنن التلطنف فنال شجنه
للعننف .شبنان ابننن عقنن يقنوح  :مننا أيت
هن أر ال ناج على ال نف"(.)7

نن ىقنندام ال

نن علنى ال ننناج منع علمننه

 -6ترح اإلطالة على الناس

قنناح ابننن النننو ر  ":شال يناغ ن لل نواعظ أن يطن ن المنلننس " شأشر ف ن ذل ن

منموعنة مننن اآل نار شاألقنواح من نا :قننوح ألمند بننن لنان  :ال ألننس للقنا
( )1تاب القيا

أن يمن

شالممبر ن.)726

()2ال ننديق رشا أب ننو اش فن ن ي ننننه ي م المالل ننم ه نناب ن األم ننر شالن ن ن م ننن ل ننديق أبن ن ي ننعند
طٍ
ان
ض ا ا:ل ِن َ ا ِ َبلِ َم َة َع :د ٍح ِع :ن َد اي:ل َ
اي أَ :ف َ
ال درر ( رقم .)2722شالترممر ي الفتن ب ن َهاب َما َج َ
ِ
ِ
ِ
يق َل َ ٌن َغ ِر ٌس ِم :ن َهن َما ا:لَو :ج ِنهف قناح الهننخ
ام َة َش َه َما َل ِد ٌ
ام َ
َجائ ٍر شقاح  :شف َشف ا:لَااب َع :ن أَب أ َ
األلاار  ( :ص نا ) ارور لديق رقم  1144 :ف ص نا النامع .

()7ارورن بتاب القيا

شالممبر ن(.)722
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 .فننال يطنن الموعوننة ىذا شعننظ  .شمن نا قننوح ال:هننرر :المنلننس ىذا طنناح ننان

لله نننطان فن ننه ري نننس"( .)1ننم أ نناف ننن ا متي ننال ب ننمل ق ننائال ":شلنقتي ننر عل ننى

منلس شالد ف األياوع فإن رأى ال مم متهوقة ىلى ال :ا جعل ا منل ننن شال ي :ند
على هما"(.)2

 -2عدم التصنع والتكلف والتخشع
مننن الوعنناظ مننن يت لننف التن ر ف ش تينننع الاكنناي ف ش ت هننع شلنننس ه ا ننلف
شإن م

هنم الم نال غننر الطانعننة تضنا رشح اإلخنال

للنه تعنالى شتنناف شقنار

الوعظ شل ن ال مألف شقد لمر ابن النو ر من ذل بله شأر ر على فاعلننه شعناب
صننع م .

 -8التوازن في أساليب الترغيب والترهيب
قاح رلمه الله عن رنوع منن الوعناظ ال ي ارعن هنما الماندأ ":شمنن م منن ينت لم

فن الرجنناي شالطمننع مننن غنننر أن يمنن:ج ذلن همننا يوجننس ال ننوف شال ننمر فن :نند النننا
ج أر على المعاص

م يقور ما ذبر همنله ىلى الدرنا من الم ار س الفارهنة شالمالهنس

الفاخر فنف د القلوب هقوله شفعله "(.)7
القيا

هم جملة من اآل اب شالضواه الت ياق ا ابن الننو ر فن بتاهنه المناتع "
شالممبر ن" من ت مل ا يندها من نا عاما ف

ا علم الوعظ من رالننة

الممارية ف شل ما يتضا لنا جارس منن الت صنن العلمن شالمن نن لعلنم النوعظ عنند

اإلمام  -رلمه الله تعالى – شلنقف اآلن على هعا مواعوه ف المطلس التال .

المطلب الثالث  :نموذج من وعظه _ رحمه الله _
( )1تاب القيا

شالممبر ن(.)722

( )2تاب القيا

شالممبر ن(.)722

()7تلانس ىبلنس( )114ميدر يابق.
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ر وق ف هما الما ق األخنر رموذجا من شعظ ابن النو ر لنرى األيلوب

الاديع ف شاأل ب الرفنعف شالتا نر الاالل ف شلنعلم من خنالح ذلن أن ابنن الننو ر بنان
جدي ار هن ن يمصن ل نما العلنم ال نام ش وجنه أهلنه المهنتغلنن هنه هنما النمنوذج من خوذ:
من بتاهه" :ه ر الدموع " شلم يمبر رلمه الله ل م الموعوة عنوارا ىرما جات ت نأل

قوله  (:الفي األشح)

" يا أينر رنا ف يا عاد هوا ف يا موطن ال طاياف ش ا م نتو ع الر ايناف اذبنر

طلننع علننى هنناطن للن شجفننايف
مننا قن يندمأل ينندايف شبننن خائفننا مننن يننندي شمنوالي أن ي ي
فنيدي عن هاههف ش اعدي عن جناههف ش منعن عنن مرافقنة ألااهنهف فتقنع فن لضنر
ال مالنف شتتقند ههري ال

ل ان ال اح شرا اي:

غنن شعننايف صناح هن
نرانف شبلمنا رمنأل النت لص منن ي

ىلن عنا فما ت وى بننوارننا

أعر أل عنا شلم تعم هطاعتنا
ه ر شجه رراي النوم تقيدر نا

يا غا ار قد ل ا عنا شق نند خارنا

شج أل تاغ الر ا شالوص قد هارا

شطاح ما بنأل ف األيام تن ن نارا

هالند قند ارن ن نا
ىال لمنت د
يا راقا الع د ما ف شصلنا طمع
ي
يا من هاع الااق هالفنار ف أمنا ف نر لن ال نرانف منا أطننس أينام الوصناحف
أمر أيام ال ننرانف منا طناب عنن' القنوم لتنى هننرشا األشطنانف شين رشا اللننال
شما ي
بتالش القرآن فنانتون لرل م يندا شقناما.
عن عاد الع : :بن يلمان العابدف قاح :لد ن مط رف شقد بنان هكنى نوقا

ىلى الله تعالى يتنن عاماف قاح :رأيأل ب ر على

فة ر ر يننرر هالم ن اإلذفنرف

شلافاته نر اللملمف شطننة العنارف شفنه قضاان المهسف شإذا هنوار متررمنات يقلنن

هيوت شالد :يا اره شتعنالى ينا انف ينا ان الم يناا هكن ل نان ينا ان الموجنو
ف ب مكان ر ن ال الدات فال رموت أبدا .ر ن ال ار ناتف فال رغضس أبدا .ر ن
رتغنننر أبنندا .قنناح :فقلننأل ل ننن :مننن أرننتن؟! فقلننن :خلننق مننن خلننق اللننه
الناعمنناتف فننال ي
تعالى .قلأل :ما تينعن هاهنا؟ فقلن هيوت شالد ل ن ملنا:

حولــيس
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لقوم على األطراف هاللن قوم
شر رى هموم القوم شالنا

روم

فقلأل :هخ هخ! من همالي المين أقر الله أعنن م؟ قلن :أما تعرف م؟! قلنأل :ال

والله ما أعرف م .فقلن :هم المنت دشن هاللن ف أص اب ال ر هالقرآن.

شرشر عننن النان صننلى اللننه علنننه شيننلم أرننه قنناح " :إذا أذنىىب العبىىد ،وتىىاب

إلىىى اللىىه ،وحسىىنال توبتىىه ،تقبىىل اللىىه منىىه كىىل حسىىنة عملهىىا ،وغفىىر لىىه كىىل ذنىىب
اقترفه ،ويرفىع لىه بكىل ذنىب درجىة فىي الجنىة ،ويعطيىه اللىه بكىل حسىنة قصى ار فىي

الجنة ،ويزوجه الله حو ار من الحور العين"(.)1

شف ال ار عن ريوح الله صلى الله علنه شيلم أره قاح " :أوحى اللىه إلىى

داود عليه السىالم :يىا داود ،بشىر المىذنبين ،وأنىذر الصىديقين ،فتعجىب داود عليىه
السالم ،فقال :يا رب ،فكيف أبشر المذنبين وأنذر الصديقين؟! قال اللىه تعىالى :يىا

داود ،بشىىىىر المىىىىذنبين أال يتعىىىىارمني ذنىىىىب أغفىىىىره ،وأنىىىىذر الصىىىىديقين أال يعجبىىىىوا
بأعمالهم ،فىأني ال أضىع حسىابي علىى أحىد إال هلىك .يىا داود ،إن كنىال تىزعم أنىك

تحبني فأخرج حب الدنيا من قلبك ،فان حبي وحبها ال يجتمعان في قلب واحد .يىا

داود ،من أحبني ،يتهجد بين يىدي إذا نىام البطىالون ،ويىذكرني فىي خلوتىه إذا لهىا

عن ذكري الغافلون ،ويشكر نعمتي عليه إذا غفل عني الساهون".
شأرهدشا:

()2

طولى لمن ي رت هاللن عننا

شلات ف قلق من لس موال

شقام يرعى رنوم اللن منفنر ا

وقا ىلنه شعنن الله ترعنا

( ) 1لم أجد له أصال ف بتس ال نة عن النا صلى الله علنه شيلم شال عن غنر ف فالله أعلم هه.
( )2لم أع ر علنه هعد طوح ه ق.
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قاح ريوح الله صلى الله علنه شيلم " :البىر ال يبلىى ،والىذنب ال ينسىى ،والىديان ال
يفنى .كن كيف شئال كما تدين تدان"(.)1

ما هماف أتدرر ما صنعأل؟ هعأل القرب هالاعدف شالعق هال وى شالدين هالدرنا.

شأرهدشا:

قم فارث رف

شاهك ا

فإذا اتقى الله الفت نى

شعن جابر ر

ما مأل شاه على م ن

فنما ير د فق ن نند بم

اللنه عننهف قناح :قناح رينوح اللنه صنلى اللنه علننه شينلم" :

ما نزع الله عبدا من ذنب إال هو ويريد أن يغفر له ،وما اسىتمال اللىه عبىدا لعمىل

صالح ،إال وهو يريد أن يتقبله منه"(.)2
ر

الله عن مناف قناح :قناح رينوح اللنه صنلى اللنه

شعن عادالله بن عاا
علنه شيلم ":التائبون إذا خرجوا من قبىورهم ،ارتفىع مىن بىين أيىديهم ريىح المسىك،
ويأتون على مائدة من الجنة يأكلون منها وهم في رل العرش ،وسائر الناس فىي

شدة الحساب"(.)7

ش رشى أن رجال أتى ىلى ريوح الله صلى اللنه علننه شينلمف فقناح :ينا رينوح

اللهف هما أتقن الننار؟ قناح ":بندموع عنننن " .قناح :شبننف أتقن نا بندموع عننن ؟ قىال":

أهمل دموعهمىا مىن خشىية اللىه ،فانىه ال يعىذب بالنىار عينىا بكىال مىن خشىيته"(.)2

قاح المينف ف العل المتناهنة هما لديق ال ييا عن ريوح الله.

()1قنناح العنلننور عننن هننما ال ننديق رشا أبننو رعنننم شابننن عنندر شالننديلم عننن ابننن عمننر شرشا عانند
الر اق ف ال:هد عن أب قالهة مريالف شألمد عن أب الندر اي موقوفنا بلفنظ "الانر ال يالنى شالنمرس
ال ين ى شالنديان ال يمنوت اعمن ما ن أل بمنا تندين تندان" بهنف ال فناي للعنلنور ( ج1ن .)212
قلأل  :شال ديق عنف جدا بما قاح غنر شالد من العلماي .
( )2لم أع ر على ت ر ا له ف أر ميندر ىال منا شجدتنه فن ه نر الندموع "البنن الننو ر شلنم أ ر
من أين أتى هه.
( )7شهما ال ديق ب اهقه لم أع ر علنه مطلقا.
( )2لكننم علنننه المينننف بمننا فن األصن هارننه ال ييننا ف شهننو عننند ال طنننس (1ن . )722شقنناح
ابن النو ى فنى العلن المتناهننة (2ن : )112هنما لنديق ال يينا عنن رينوح اللنه  -صنلى اللنه
علنه شيلم  . -شقاح المنمرى (2ن : )112رشا ابن أبى الدرنا ف شاألصا ارى .
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شعنن عاداللننه بنن م ننعو ر ن اللنه عنننهف قناح :قنناح ريننوح اللنه صننلى اللننه

علنه شينلم " :قطرة تخرج من عين المؤمن من خشية الله ،خير له من الدنيا ومىا

فيها ،وخيىر لىه مىن عبىادة سىنة ،وتفكىر سىاعة فىي عظمىة اللىه وقدرتىه خيىر مىن

صىيام سىتين يومىا وقيىام سىتين ليلىة .أال وان للىه ملكىا ينىادي فىي كىل يىوم وليلىة:

أبنىىاء األربعىىين ،زرع دنىىا حصىىاده ،أبنىىاء الخمسىىين ،هلم ىوا الىىى الحسىىاب ،أبنىىاء

الستين ،ماذا قدمتم وماذا أخىرتم ،أبنىاء السىبعين ،مىاذا تنتظىرون .أال ليىال الخلىق
لم يخلقوا ،فإذا خلقوا ليتهم علموا لما خلقوا له ،فعملوا لذلك .أال قد أتىتكم السىاعة

فخذوا حذركم"(.)1

ان الاناض قلن ال م للدرس

يدر ه
ر :مهنا عن ي ي
يا عاد ال ويف بم تعي شر ترف بم ت نر هناب ر ن شرنانرف بنم ر نتقطر
من عننن موع ال هننة شال يقطنرف بنم رطلنس شصنل هالطاعنةف شأرنأل تف ينر شت ننرف
م لن علنن منن الننعمف شأرنأل هعند ال تهنكر .خندعت الندرنا شأعمناح ال نوى شأرنأل ال
ت مع شال تاير .ي ي رت ل األ وان شأرأل تطغى شت فرف شتطلنس اإلقامنة فن الندرنا
شه قنور لمن يعار.
منعوي من رب المو شاليفا

ىن أرأل أريلأل العنان ىلن ن م
لا اهم أن يولمننوي شإرمنا
المنننو

شرشر عننن ال

لما رأشي على ال نارة شالنفنا

طفننا
جا شا علن ت يرما شتع ي
جعلوا الوفا من م ألرلاب لوفنا

ننن الايننرر ر ن اللننه عنننه أرننه قنناح ":خلننأل علننى هعننا

شهننو ينننو بنف ننه عننند المننوتف شبننان ل ننن الن نوارف شبننان ل ننن ال نننرف

ل ن األخالقف فرجوت أن الله يوفقه عند المنوتف ش منتنه علنى اإلينالمف فقلنأل لنه:

ما تندف شبنف لال ؟ فقاح :ل قلس علن شال صن ة لن ف شلندن ينقنمف شال قنو لن ف
()1لم أع نر علننه أللند ىال عنند ابنن الننو ر هننا شقند رفعنه ىلنى رينوح اللنه صنلى اللنه علننه شينلم
شهما ال ييا مطلقاف شف بتاهه لطائف المعارف ف المنلس الراهع هعنوان "ختام العام" شلم يمبر

ف اللطائف ب ديق راور ىرما قاح  :ف هعا ال تس ال الفة" م ذبر ف
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شقار مول' شال أرنس ل ف شيفر هعند شال ا ل ف شصراط قنق شال جوا ل ف شرار

شجنة عالنة شال رينس ل ف شرب عا ح شال لنة ل .
لامنة شال بدن ل ف ي
ق ال ن :فرجوت الله أن يوفقهف ف قالأل علنهف شقلأل له :لم ال ت لم لتنى
ت لم؟ قاح :ىن المفتاح بند الفتاحف شالقف هناف شأ ار ىلى صدر شغه علنه.
قنناح ال

ننن :فقلننأل :ال ن شيننندر شم نوالرف ىن بننان ينناق ل ننما المنوي ن

عندي ل نة فعنن ب نا ىلننه قان فنراق رشلنه منن الندرناف شارقطناع األمن ف ف فناق منن
غهنتهف شفتا عنننهف م أقا شقاح :يا نخف ىن الفتناح أرين المفتناح .أمند يمننايف

ف رنا أ ن د أن ال النه ىال اللننه شأ ن د أن م منندا ريننوح اللنهف ننم خرجنأل رشلننه شصننار

الى رلمة الله.
شأرهدشا:

يا قننت يا أمل

اختم ه ننر عمل

أرأل الرجا أرأل الولن
شلقق التولن ننة ل

رب شل
قا للوح أجلن
شبننن ل يا ي
ىخوار ف منا هنم ال ي ننة شأرنتم منتا نون؟ شمنا هنم ال ننر شأرنتم تنونرشن؟ شمنا
هم الغفلة شأرتم لا رشن؟ شمنا هنم ال نكر شأرنتم صنالون؟ شمنا هنما ال نكون شأرنتم

الرقد أن ي تنقووا؟ أما لان
مطالاون؟ شما هم اإلقامة شأرتم راللون؟ أما آن أله ي
ألبناي الغفلة أن يتعووا؟.
شاعلم أن النا

يوم الاعق من يقر.

بل م فن هنم الندرنا علنى ينفرف فاعمن لنف ن منا ي لين ا

آن الرلن ف ن على لمر

ما قد ترى يغن عن ال مر

فلرب مغرشر على خطنر
ال تغترر هالنوم أش هغند
ي
قنناح الننننند :بننان يننرر ال ننقط ر ن اللننه عنننه متين الهننغ ف شبننان ىذا
فاته

ي من شر ال يقدر أن يعند .
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شبمل بنان عمنر بنن ال طناب ر ن اللنه عننهف لنم يكنن لنه شقنأل يننام فننهف

ف ان ينعس شهو جالسف فقن له :يا أمنر المممنننف أال تنام؟ فقاح :بنف أرنام؟! ىن

ينعأل لو من الله.
رمأل هالن ارف ينعأل لقوق النا ف شان رمأل هاللن
شينمع النننند ر ن اللنه عننه منا يقنوح :منا أرينأل أعاند للنه تعنالى منن ينر ير
ال ي ننقط ف أتننأل علنننه مننان شينناعون ينننة مننا رار ق ن مضننطنعا ىال ف ن علتننه الت ن

مات فن ا.

الله عننه :ينمعأل ال نر ير ال نقط ر ن اللنه عننه يقنوح:
قاح الننند ر
لوال النمعة شالنماعة ما خرجأل من بنت ف شلل:مأل بنت لتى أموت.
قنناح أبننو هكننر اليننندالر  :يننمعأل يننلنمان بننن عمننار يقننوح :أريننأل أب ن ف ن

قرلنن شأ رنار ف شقناح لن  :ينا ننخ
المنام فقلأل له :ما فع ه رل ؟ فقاح :ىن الرب ي
ال وي أتدرر لم غفرت ل ؟ فقلأل :ال يا ال  .قناح :ارن جل نأل للننا يومنا منل نا
ف هكنت مف فاكى فن م عاد من عاندر لم يا من خهنت ق ف فغفرت له ششهاأل أه

المنلس بل م لهف ششهات فنمن شهاأل له.

عن عل بنن م مند بنن ىبنراهنم الينفارف قناح :لضنرت أينو بنن ينالم لنلنة

شهو يقوح همين الانتنن ش كررهما ش اك :

قدام رلن ن
أمام موقف ي
أمر على صراط
شل ا أن ي

ي لن ش ن هف الغطا

ب د ال نف أيفله لونى

قاح :م صر صرخةف شلم ي:ح مغمى علنه لتى أصاا ر

الله عنه.

شبمل يرشى عن الض ي اي بن م:الم أره قاح :خرجأل ذات لنلة ىلنى م نند
ال وفننةف فلمننا قرلننأل مننن الم ننندف فننإذا ف ن هعننا رلاهننه نناب قنند خن ينر ينناجدا شهننو
ي ور هالاكايف فلم أ

ف معته يقوح أبناتا:

أره شل من أشلناي الله تعالى؟ف فقرلأل مننه ألينمع منا يقنوح

علن يا ذا النالح معتمدر

طولى لمن هات خائفا شجال

شما هه علة شال يق ن نم

طولى لمن بنأل أرأل موال

يهكو ىلى ذر النالح بلوا

لاه لمنوال
أ ر من ي
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أجاهه الله م يلا ننا

تقر عنننا
شمن ين ذا من اإلله فق ند
فا هقرب ي
فاقن يكننرر هننم األبنننات ش اكن ف شإرننا أهكن رلمننة لاكائننهف فاننمننا أرننا بننمل ف
ننوي بننالارق ال نناطفف ف يننرعأل بننندر ىلننى عنن ن ف ف ننمعألف فننإذا همنننا
الح ل ن
ينا ر من فوق رأيه هيوت عمب لميم ال يهاه بالم بن آ مف هو يقوح:

لان عادر شأرأل ف منف
ي
صوت تهتاقه مالئ ت ن

ىن هاأل الر ا من جوارانه

ذاي عادر ينوح ف لنا

شب ما قلأل قد قالنن نا

شل ا اليوت قد يمعنا

خر صر عا لما تغهن نا
ي
شذرا النوم قد غفررن نا

شرب ال عاننةف ف ريننأل مغهنننا علننى شج ن
فقلننأل :مناجننا ال انننس مننع لاناننه ي
لما أ ربن من ال ناةف م أفقأل من غهنت شأرا أينمع نننا المالئ نة فن ال نوايف

خنن ىلن أن ال ننماي قند قرلنأل مننن األرضف
شخفقنان أجن نت م بننن ال ننماي شاألرضف ي
ش أريننأل النننور قنند غلننس علننى ننوي القمننرف شبارننأل لنلننة مقمننر ينناطعة النننورف فنندروت

منه شيلمأل علنهف فري عل ال المف فقلأل له :هاري الله فن ف من أرأل يرلم الله؟
ي
فقاح ل  :أرا ار ند بنن ينلنمانف فعرفتنه لمنا بننأل أينمع عننه .فقلنأل لنه :رلمن اللنهف

ل ننو أذر ننأل ل ن ن فن ن ص ن ن ات آلر ننس ه ن ن ف فق نناح ل ن ن  :هن ننات هن ننناتف شهن ن ي ن ن رس
ه ننالم لوقنن م ننن تل ننمذ همناج ننا رب الع ننالمننف فاري ننرف عنن ن شتربنن ن ر ن ن الل ننه

عنه(.)1أ ه.

تعليق وجيز على موعظة ابن الجوزي –رحمه الله: -

يل ظ النافر ف هم الموعوة تمن :ابن النو ر – رلمه الله تعالى – فن

جار ننس ال ننوعظ ف ف ننو ق نند ر ننوع م ننا ال ننوعظ م ننا ب نننن آي ننات قرآرن ننة شألا ي ننق راو ننة ف
شالمن ور مننن أقنواح الين اهة شالتنناهعنن ش شلكننم اليننال نن شريننائا المنرلنن ف بمننا

ايتعم الهنعر الرقننق ف شالن نر المعانر شبن ذلن ييننس باند المو نوع بنال ت لنفف
()1ه ننر النندموع البننن النننو ر
الف ر العرل  -القاهر بدشن.

( )1علننق علنننه ن جمنناح ميننطفى م مننو ط األشلننى  -ار
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ما رأينا ينوع أيلوب بالمه ما بنن يماح شاينتف امف يهنعر ال نامع ارنه قر نس مننهف

شأرننه يعلننم مننا ينندشر ف ن خفايننا رف ننه شلنايننا

ننمنرف شل ننن العنننس الونناهر شالم خننم

الوا ننا ذلن الت نناه العننننس فن يننوق ألا يننق غنننر صن ن ة ف شهننما أمننر عاهننه
ابن النو ر على الوعاظ شال طااي ىال أره ف جمنع بتاه الوعونة شاقع فنه بو وح

ف شهما أمر ي نر العاق ش دعو ىلى العننس؟؟ ف نا ان منن أبنى العينمة ىال ل تاهنه
شبتس على خلقه خالف ذل .
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هعد هم الرللة الوجن :مع علم من أعالم النوعظ شالرقنائق شبتناب منن بتنس

هما الفن الرائق ي

ن بنا أن رقف مع هعا الفوائد شالنتائا شالتوصنات:

 الننوعظ مطلننس ننرع شمقينند يننن ف ف ننو شينننلة ت ننميس شإصننالح للنفننو

شالمنتمعنناتف فننننس أن تعنننى هننه الن ننات الريننمنة الديننننة شالتعلنمنننة علننى

شجه ي قق ريالة الوعظ شالوعاظ.

 قنند يكننون ال نواعظ جامعننا بنننن المكنننة ف ن الننوعظ شالتا ننر ف ن الفقننه شعلننوم
الهننر عة شقنند يكننون شاعوننا مننم ار فق ن ف شعلنننه فلنننس ب ن م نن مننار الننوعظ

يكون فقن ا متمكنا منن علنوم الهنر عة ف فعلنى العنوام أن يقالنوا علنى الوعناظ

طلاننا لرقننة القلننس شخهننوعه ف ش جننر النننفس شر هننا ىلننى ال ننق ف أمننا الفتنناشى
شال كننم ف ن الن نوا ح فننال يتوجننه ب ننا ىلننى مننن عننرف ارننه فقنننه مه ن ور هالفقننه

شالفتوى.

 من الواجس على ب ألد أن يعرف قدر فال يدخ فن فنن غننرف فمنن بنان
شاعوا ينتمع علنه النا

فال يدفعنه ذل ىلى ال وض ف بن فنن شخاصنة

الفتاشى الت ترتا ب ا ميائر األمم شالنماعات شاألمور العونمة

 علننى الوعنناظ أال يتويننعوا ف ن ذبننر القيننص الواقعنننة الت ن ت م ن تفاصننن

المن ن نرات شالنن نرائم لن ن ال تتعل ننق ب ننا قل ننوب الع ننوام فت ننون م ننن ه نناب ى نناعة

الفالهة شالمن ر شهم ال يهعرشن.

 عل ننى الوع نناظ أن يت نن:ش شا ه ننالعلم اله ننرع األص ننن شأن يتوي ننعوا فن ن عل ننوم

الهن ننر عة ألر نننم عر ن ننة أن ي ن ن لوا ف ن ن ب ن ن أمن ننر ف شالع ن نوام ال تمنننن :ب ن ن ن ار

فن لون ب متيدر لل نديق ف شمنن هننا يننس علنى النواعظ أن ال يتيندر
ىال هعد علم ف شال يفت فنما ال يعلم.

 علننى الوعنناظ أن ينندعموا بالم ننم ه صننوح العلننم شاأل لننة مننن ال تنناب شال نننة
هعندا عن ال الم المري المر ال مام له شال خطام.
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 التدقنق ف رق األلا يق الهر فة شاجس رع ف شالت اه ف القنوح علنى
ريننوح اللننه صننلى اللننه علنننه شيننلم بننال علننم آفننة خطنننر من ن عن نا فننننس

الت األ شعندرا ف الي نا الغناي.

 ينننس ىع ننا ت هننن عام ننة ال طا نناي شالوع نناظ بت نندر ا م عل ننى ال ننوعظ ( م ننن

النالنة الفننة شمن النالنة العلمنة الت صنلنة ) لنكون الوعظ منضاطا ف هعد
أن فقد ب ن ار من أصوله ش واهطه شلالتال أ ر المنهو .

 علننى ال نواعظ أن ينندري مننن ا اإليننالم ف ن ال نننا شاأللننناي لتننى ال ي ننرج
النا

هماالغات شعوه عن مقاصد اإليالم ال لنة ف شمن ننته الرلارنة.

 يناغ على الوعاظ أن يمن:شا بنن ما هو متفق علننه فن

نرع اللنه شمنا هنو

م تلننف فنننهف فننال ينقلنوا المتفننق علنننه ىلننى م تلننف فنننهف شال ي ولنوا الم تلننف

فنه ىلى متفق علنهف فالواعظ ألنارا بما ياق يفع ذل هماالغاته فنوجس ما
لنننس شاجاننا شقنند يفعن العكننسف فننإذا جنناي أهن الفتننوى شالعلننم يين

ون ذلن

للعامة ع ر علن م مقيدهم.

 علننى ال نواعظ م ارعننا ال الننة النف نننة شالواقننع االجتمنناع ش ننرشرات ال ن ننا
شمهكالت ا لتى ال ي لق هالنا

ف شال ي ننور بنننن ال نوا

ف عالم ال ناح شال يطلس من م الم ت ن

شالع نوام ف شالقننا ر شالعنناج:ف شالمويننر شالمع ننر ف

شالماتدري ف التدين شالضارب فنه.

 ال ب نند للن نواعظ م ننن التمنن نن :ب نننن مرتا ننة الع نندح شمرتا ننة الفضن ن فن ن األلك ننام
شالعانا ات ف بمنا ينننس علننه أن يفين بننن الواجننس شالم نت س ف شإللكننام

ذل بله البد له من ايتنعاب القواعند الفق ننة شاألصنولنة شأبنواب الفقنه شعلنم
األصوح شفقه األشلو ات .

ه ننما والل ننه تع ننالى أعل ننى شأعل ننم شأع نن :شألك ننم ف ه ننو شلنن ننا فن ن األشل ننى شاآلخ ننر ف
شال منند للننه رب العننالمنن ف شصننلى اللننه علننى يننندرا م منند شعلننى آلننه شص ن اه

شيلم.
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