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كالارغيذذ   ،بمذذا يذذدعو لمأعذذل أو الاذذركأو النهذذا الموذذرون األمذذر والذذوعظ  ذذو  ،"الذذوعظ واتصاصذذاد فيذذ "فهذذ ا بذذا  
  .معنى أعم من  لكوصد يطمق عمى  ،والار ي 

فيحصذل  اً وت يكون  لك نذادر  ،ابعث عمى السآمةا كثرة كثر من  لك جد  بمعنى أن  ت ي   ،دالاتصاصاد يعنا اتعاو 
َر  َفِإن  } :يوول -ابارك واعالى-واهلل  ،الناس بحاجة إلى الا كير ،لمناس شاء من الجأاف ْر ِمِنينَ  َتنرَفذ    الذِّك ْر ذ  {الرم 

فمجالس العمم ت  ،وبين الوعظ ،ق بين مجالس العممأر  وي   ،الشجر يسوافال كرى بمنزلة الماء ال ي  [55:  ال اريات]
الذذ ي إنمذذا الكذذالم فذذا الذذوعظ  ،أو فذذا األيذذام الماواليذذة ت إشذذكال فذذا  ذذ ا ،بذذ س أن اكذذون مااابعذذة فذذا اليذذوم الواحذذد

عمذى النأذوس بعذد الذوعظ فذذ ا كثذر  ، ذ ا  ذو المذراد ،والعمذل عمى اتماثالوبعث النأوس  ،يوصد ب  ارصيق الومو 
النأذوس  ،وكذ ا ،وياحدث عذن الجنذة والنذار ،عباد اهلل ااووا اهلل :أو كل يوم ،كل صالة يووم شخص ويموا موعظة

فكذذون الموعظذذة اوذذا عمذذى الذذنأس  ،إت أنهذذا صذذد امذذل واسذذ م مذذن  لذذك ،واحذذ  الخيذذر ،وبذذل عمذذى الخيذذرمهمذا كانذذت ا  
فذنذذ  يوصذذد بهذذا رفذذا  ،بخذذالف مجذذالس الاعمذذيم ،اً فذذذن  لذذك يكذذون أعظذذم وصعذذ واشذذااق إليهذذا ،حيذذث اطمبهذذا النأذذوس
    .اً حااج إلي  دائمفه ا ي   ،وشرائا اإلسالم ،وبيان األحكام واآلدا  ،الجهل عن المكمأين
َمذذةِ  َربكذذ َ  َسذذِبي ِ  ِإَلذذ  ادرع  }: -ابذذارك واعذذالى-ثذذم  كذذر صذذول اهلل  ْر ِعَظذذةِ  ِبالرِح  ذذ ا أمذذر ، [525:النحذذل] {الرَحَسذذَنةِ  َوالرَمور

فاذذارة الذذدعوة  "ادع" ،األمذذر مذذن الشذذارع يذذدل عمذذى صذذدر المشذذروعية الذذدائر بذذين الوجذذو  واتسذذاحبا و ذذ ا  ،بالذذدعوة
 واارة اكون مساحبة. ،اكون واجبة

أو يدعو فال يدعو اإلنسان إلى نأس   -عز وجل-فهو سبيل اهلل  ،-جل جالل -والدعوة اكون إلى سبيل المعبود 
نمذا يذدعو إلذى سذبيل ربذ  ،إلى حظوظ  أو ما أشب   لذك ت  ،-ابذارك واعذالى-يريذد مذا عنذد اهلل  ،يكذون أمذرل هلل ،وا 

-وسذبيم   ،مجالسذهم وت رئاسذةوت اصذديرًا فذا  ،ة فا صمو  الخمقمنزلة وت محمدة وت رفعل لنأس  يريد أن يحص  
ت  ،وااباع الشرع ت يدعو إلى محدثات ،ااباع السنةبمعنى  ، و الطريق ال ي خط  ورسم  اً أيض -ابارك واعالى
 -ابذارك واعذالى-  ن سذبيم  فاضذم   ،اهلل فذا شذاءفذن  لك ليس من سذبيل  ،ت يدعو إلى ضالتت ،يدعو إلى بدع

  :أمرين
  .أن يكون  لك هلل -
 .-صمى اهلل عمي  وسمم-اهلل  وأن يكون عمى ممة رسول -

َمةِ }ثم صال  نا:  ْر ِعَظةِ  ِبالرِح   .{الرَحَسَنةِ  َوالرَمور
ولكذن  لذك  ،وبعضهم يوول غير  لذك ،الأو  فا الدين :وبعضهم يوول ، ا الورآن :والحكمة بعض السمف يوولون

 ،صذحيحبميذزان منطموة ومنوطة ومرابطة كل اتراباط بالعمم ال ي يذوزن ألن الحكمة تبد  أن اكون  ؛كم  صحيح



بحيذذث إن اإلنسذذان بحاجذذة إلذذى فوذذ  وعمذذم فذذا  ،بذذ  البصذذيرةويكذذون عنذذد اإلنسذذان مذذن العوذذل الذذراجح مذذا يجامذذا لذذ  
 ،و و بحاجة إلى عول بحيث ياصرف بطريوة صحيحة فيضا األمور فا مواضعها ويوصعهذا فذا مواصعهذا ،دعوا 

ومذا يصذمح  ،وما يناسذب  ،وياكمم ما كل أحد بما يميق بمثم  ،ويكف حيث يحسن الكف ،ياكمم حيث يحسن الكالم
 ،ما ال ي يطم  الاعميم والموعظةوالكالم ما المعاند غير الكالم  ،فالكالم ما المجادل غير الكالم ما الوابل ،ل 

   .ول  صبول وا  عان
َمذذةِ } ْر ِعَظذذةِ  ِبالرِح ِعَظذذةِ } ،اكذذون الذذدعوة مصذذاحبة بالحكمذذة اً دائمذذ ،البذذاء لممصذذاحبة "بالحكمذذة" ،{الرَحَسذذَنةِ  َوالرَمور  َوالرَمور

لكذذن دائًمذذا سذذواء كانذذت الذذدعوة مذذا مجذذادل مذذا صذذاح   ،لمذذن يحاذذاج إلذذى الذذوعظ ،لمذذن يحاذذاج إلذذى  لذذك {الرَحَسذذَنةِ 
فاوضذا حيذث  ،الموعظذة فهذا لاطريذة الومذو  ، أماشبهة ما من يحااج إلى وعظ   ا كم  تبد  أن يكون بالحكمة

  واهلل اعالى أعمم. ،وبالموعظة الحسنة :ل، لم يووله ا ما جاءت معها الباء ؛دعت الحاجة إليها
فود يووم اإلنسان يعذظ لكذن بطريوذة  ،ألن الموعظة صد اكون صوية وجارحة ومؤلمة أحياًناالموعظة  بالحسنة؛  دوصي  

صذد يعذظ وأثنذاء الموعظذة أو أثنذاء الخطبذة يعنا بعض الناس مثاًل  ،ب ي طريوة من الطرق ،يجرح فيها الموجودين
يذا إخذوانا نحذن  :ت يوجذ  الكذالم يوذول ،أنذام إ ا كنذام عمذى كذ ا سيحصذل لكذم كذ ا :يوذول ،يوج  الكالم المؤلم لهم
 يوجذذذ  الكذذذالم لهذذذم ت ،؟مذذذن ينصذذذرنا مذذذن بذذذ س اهلل إن جاءنذذذا ،إلذذذى رحماذذذ  نحذذذن بحاجذذذة ،بحاجذذذة إلذذذى ألطذذذاف اهلل

ال يحصذذل منهذذا فذذاكذذون فيهذذا خشذذونة وجأذذاء  اً فالموعظذذة أحيانذذ ،وينأذذر صمذذوبهم ،بالاثريذذ  والمذذوم فيذذؤ ي أسذذماعهم
نما انأر منها النأوس.المطمو   ، وا 
َسذذن   ِهذذ َ  ِبذذال ِت  َوَجذذاِدلرم  ر }ثذم صذذال:  كمذذا  ،والمجادلذذة :لجذاء بأعذذل األمذذر ولذم يوذذ{ َجذذاِدلرم  ر } :صذذال، [525:النحذذل] {َأحر

َمذذةِ } :صذذال ْر ِعَظذذِة{ ِبالرِح إنمذذا  ذذا أمذذر  ،أن المجادلذذة ليسذذت  ذذا األصذذلو لذذك  ،فهذذ ا فعذذل {َوَجذذاِدلرم  ر } :صذذال ،َوالرَمور
ت  ،حيذث احاذيإ إليهذا ،و ذا مثذل الذدواء ،ما من يحااج إلى  لذكعارض  حينمذا اذرد فذا الوذرآن اذرد  اً فذنهذا غالبذوا 

وا ِبالرَباِط ِ  َوَجاَدل وا} ،عمى سبيل ال م َأن َما َتَبي نَ  َبعرَدَما الرَحقك  ِف  ي َجاِدل وَن َ } ،[5:غافر] {الرَحق   ِبهِ  ِلي درِحض   ي َساق ونَ  َْ
تِ  ِإَل      .أكثر المواضا جاءت عمى سبيل ال م ،[6:األنأال] {الرَمور
دالذة -صيذلكما -فها م خو ة  "المجادلة"نظرت إلى أصل   ل المادة وا  ا  دالذة  ذا األرض الصذمبة ،مذن الجد  ،والجد

وصذذد  ،ويثبذذت صولذذ  وحجاذذ  ولذذو بالباطذذل ،كذذل إنسذذان يريذذد أن يناصذذر لرأيذذ  ،فالجذذدل يحصذذل معذذ  حضذذور النأذذوس
ممذذن  : أن رجذالً فذذا أواخذرل "اإلحكذام"وصذذد  كذر ابذن حذذزم فذا كاذا   ،أمذور عظذامإلذذى اراكذا   اإلنسذان   ذ ا يحمذل 

جذذاء لذذ  بالمصذذحف ، ففذذ بى وأصذذر أنذذ  مصذذي  ،وعظذذم ،فكبذذر عميذذ   لذذك ،بذذ فن   ،فذذا آيذذةأخطذذ  ينسذذ  إلذذى العمذذم 
الحبذذر لذذم يجذذف  ،-نسذذ ل اهلل العافيذذة-والحبذذر لذذم يجذف  :يوذذول ابذذن حذذزم ،وجذذاء بالمصذحففذذدخل فذذا بياذذ   ،فذ بى

السب  ال ي يحمل عمي  و  ،إلى   ا الحد؟!   ا ضالل مبين ،يثبت عمي  خط لئال  ؛بمعنى أن      وغير الكممة
الاا ظهذرت فذا أواخذر عهذد وس الأرق الكبار األربا ثير من الضالتت إ ا نظرام إلى رءوما ثبات ك ، و الجدل
 ،درسذذذوا المنطذذذق والأمسذذذأة ،بطريذذذق الجذذذدلوبذذذدايات عهذذذد الاذذذابعين كانذذذت صذذذد اوطذذذدت أركانهذذذا وثباذذذت  ،الصذذذحابة

، كذل فرصذة واشاغموا بالجدال فانشعبت الأرق األربذا ،ا مااريساضا لنأسه ةوصارت كل فرص ،واهافات عمي  الأرق
 ،السذب  كثذرة الجذذدال ،اً ، يكأذر بعضذهم بعضذواتبذن يمثذل فرصذة ،األ  يمثذل فرصذة ،فرصذة ةعشذر  انوسذمت إلذى اثناذا



يعنذا كذل يذوم  ،(5)"أكثذر الانوذلمن جعل دين  عرضذة لمخصذومات ": -رحم  اهلل-وله ا صال عمر بن عبد العزيز 
ولذذيس  ،أحسذنوصيذدل بذالاا  ذا  {َوَجذذاِدلرم  ر } :فمذ لك  نذا صذال ،اً ألنذذ  يجذادل دائمذ ؛كذل يذوم عمذى رأي ،مذ    عمذى

 .الوج منها يحمر بعض أ ل العمم فا المجادتت أشياء  ، وصد  كربالاا  ا أخشن
 ،وشذام  حينمذا يحاذدم الجذدال ،ولربمذا ص فذ  ،و كر بعضهم أن  لربما زحف بعضهم إلى صذاحب  حاذى أخذ  بمحياذ 

   وآل  وصحب . ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل اعالى أعمم ،  ا ،فالمجادلة اكون بالاا  ا أحسن
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