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ُُُبالخيرُُوالتذكيرُُالوعظُُإلىُُالناسُ ُُةُ حاج ُيُ ُُالذيُُالوجهُُعلىُُوالحق  ُُُلهههُُرق  ُعلههىُُويبعهه ُُالقلهه  

ُُالعمهه  ُُاليوميههة،ُحياتهههُيفُاإلنسهها ُيمارسهههُبمههاُتتههر رُفههالقلو ُ،ةُ ماسهه  ُالعلميههةُارتباطاهتههاُبكهه  

ُوسهها  ُعههرُالتواصهه ُمههعُإليهم،ُوالجلوسُكالمهمُوسماعُالناسُمعُالتعام ُفكثرةُُواالجتماعية؛

ُالطاعههةُعهه ُوالمشههتال ُالملهيهها ُمهه ُذلهه ُغيههرُإلههىُوالههرام ،ُُاألخبارُُومتابعةُُ،الحديثةُُالتقنية

ُُتجعهه ُ،والعبهها ة ُُلسههاعةُفتتشههوُ ُالنفههوس  ُروتههدبُ ُكالمههه،ُوقههرا ةُه،بربههُ ُاإلنسهها ُفيهههاُيختلهه ُلههوةخ 

ُمواعظه.

ُُُتوقظُُالت ُُبالمواعظُُمل  ُُالكريمُُالقرآ و ُأحههوالهم،ُُبيهها وُُالماضههي ُُقصهه ُُذكرُُم ُُ؛التاف  

ُُُوماُُالظالمي ُُوعاقبة ُغيههرُإلههىُالمقههيم،ُالنعيمُم ُللمتقي ُفيهاُاهللُأعدُ ُوماُاآلخرةُذكرُإلىُهبم،ُح  

ُُُالعم .ُُعلىُُالنفسُُيبع ُُمماُُذل ؛

وا}ُُتعالى:ُُفقالُُبنفسه،ُُعبا هُُوعظُ ُُتعالىُُاهللُُتولىُُوقد ر  اْذك  ةُ ُُو  ُُُن ْعم 
 
مُُُْاهلل ل ْيك  اُع  م  ُُو  ل  مُُْأ نههل  ْيك  لهه  ُع 

ُُُم  ُْ ةُ ُُاْلك ت ا   ْكم  اْلح  مُُُْو  هُ ُف م  ُْ}ُوقال:ُ[،231ُ]البقرة:ُ{بهُُي ع ظ ك  ا   ظ ةُ ُج  ْوع  هُ ُمهه  ُُْم  بهه  ىُر  انت ه  هُ ُفهه  لهه  اُف  ُمهه 

ُ ل ف  اُُاهللُ ُُإ  ُ }ُُوقال:ُُ[،275ُُ]البقرة:ُُ{س  م 
مُُُْن ع  هُ ُُي ع ظ ك  وُْ}ُُوقههال:ُُ[،58]النسهها :ُُ{بهه  لهه  مُُُْو  واُُأ ن ههه  لهه  اُُف ع  ُمهه 

ظ و ُ  ا   ُ }ُُوقههال:ُُ[،66ُُ]النسهها :ُُ{ب هُ ُُي وع  جهه  هُ ُُفهه  ُُو  ذ  ُُُههه  ق  ةُ ُُاْلحهه  ظهه  ْوع  م  ر  ُُو  ذ كههْ ْمم ن ي ُ ُُو  ُ]هههو :ُُ{ل ْلمهه 

اُُي ا}ُُوقال:ُُ[،120 ُُُأ ي ه  مُُُْق دُُُْالن اس  ْتك  ا   ظ ةُ ُُج  ْوع  مُُُْمهه  ُُُْم  ب كهه  مُْ}ُُوقههال:ُُ[،57ُُ]يههونس:ُُ{ر  ُأ  ُُْاهللُ ُي ع ظ كهه 

وا و   ْثل هُ ُُت ع  ُُُ[.17ُُ]النور:ُُ{ل م 

ُرجهه :ُابهه ُقههالُ،بالموعظههةُلهمتخههوُ ويُأصههحابه،ُيعههظُ ُوسههلمُعليهههُاهللُصههلىُالرسههولُوكهها 

ُوترغيهه ُبههاهللُتههذكيرُ ُمجههالسُهههاتُ عامُ ُأصههحابهُمههعُوسههلمُعليهههُاهللُصههلىُالنبهه ُمجههالسُكانهه "

ُالههدي ؛ُيفُينفعُماُوتعليمُالحسنة،ُوالموعظةُالحكمةُم ُاهللُآتاهُبماُأوُالقرآ ،ُبتالوةُُإماُُوترهي ؛

ُُُويعههظُُيذكرُُأ ُُكتابهُُيفُُتعالىُُاهللُُأمرهُُكما ُوالموعظههةُبالحكمههةُربهههُُسههبي ُُإلههىُُيههدعوُُوأ ُُ،ويقهه  

ُُوأ ُالحسههنة، ُتلهه ُكانهه ُفلههذل ُوالرتهيهه ؛ُالرتغيهه ُهههوُواإلنههذار:ُوالتبشههيرُ...وينههذرُريبشهه 
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ُ.(1)"اآلخرةُيفُُوالرغبةُُالدنياُيفُُواللهدُالقل ُُرقةُ ُُألصحابهُُ توجُ ُُالمجالس

ُُُبعضهمُُكا ُُوإ ُُ،بإحسا ُُعهمتب ُُُوم ُُالكرامُُهصحابتُ ُُهنجهُُعلىُُسارُُوهكذا ُمهه ُُبههذل ُُأخ  

ُ.بعض

ُُُوواعههظ،ُُر،مههذكُ ُُأصههناف:ُُ ال ههةُُالنههاسُُعلىُُمي المتكلُ ُُإ ُُقي :ُُوقد ُالههذيُُفالمههذكر:ُُ،وقهها  

ُعقوبتههه،ُوينههذرهمُبههاهلل،ُفهميخههوُ ُوالواعظ:له،ُُالشكرُعلىُبهُيبعثهمُُونعما ه،ُُاهللُُآال ُ ُُالناسُُريذكُ 

ُالمعاص ،ُُُُع ُُوير عهم ُفههالُُالقصهه ،ُُعلههيهمُُويسههر ُُالماضههي ،ُُأخبههارُُيرويُُالذيُُهوُُ:والقا  

ُ.(2)ذل ُُعليهماُُمرمو ُُروالمذكُ ُُوالواعظُُوالنقصا ،ُُالليا ةُُفيهاُُ يممُ 

ُمههاُُوأعظههمُُالقلههو ،ُُلهههُُتلههي ُُالههذيُُالكالمُُهو"ُُفيقول:ُُللوعظاُُضابطُ ُُالشنقيط ُُالشيخُُويذكر

ُعههدمُيفُاهللُسههخ ُمهه ُخههافواُاألمههرُسههمعواُإذاُفههإهنمُونواهيههه،ُُرهبههمُُأوامههرُُالعقههال ُُقلههو ُُلهُُتلي 

ُعههدمُُيفُُاهللُُسههخ ُُمهه ُُخههافواُُالنه ُُسمعواُُوإذاُُامتثاله،ُُيفُُالثوا ُُم ُُاهللُُعندُُفيماُُوطمعواُُامتثاله،

ُاالمتثههال،ُُإلههىُُوالطمههعُُالخههوفُُحهها يُُفحههداهمُُاجتنابه،ُُيفُُالثوا ُُم ُُعندهُُفيماُُوطمعواُُاجتنابه،

اُُللطاعةُُقلوهبمُفالن  اُُخوف  ُ.(3)"وطمع 

رُُةالثال ُُالمصطلحا ُُوهذه (ُُوالواع ظُُ)المذك  ُألهنههاُُواحههد؛ُُىمسههمُ ُُعلههىُُتطلههقُُبات ُُوالقا  

ُُُ.(4)الكالمُُومساقُُالترضُيفُُمتقاربة

ُفههالُتدريسهههم،ُأ نهها ُةالمهماا   لهاا   و ريتصاا    العلمااا  كااا   للوعظ   ةالماس    الناس  لحاجة  ونظًرا

اُُخطاب اُُالموعظةُُتك ُُولمُُ،األلبا ُُألول ُوذكر ُُموعظةُُم ُُالعلميةُُ روسهمُُتخلو ا.ُُ ا م  ُُُمستمرًّ

 
 (.13ص: ) لطائف املعارف( 1)
 (. 305/ 1( انظر: شرح السنة للبغوي )2)
 (.438/ 2) أضواء البيان( 3)
(، مرررنال القصررراص و الررر مو  صر ا مررر  مصرررر اإل ررراء الراشررر    صر  ا رررة العصرررر 162القصررراص ذاملررر)صر   )ص: ( انظرررر: 4)

 . (30العباسي، د. مب  ا الطو ل )ص: 
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ُيفُاالجتماعيههةُوالوجاهههةُالصههدارةُكانهه ُاألولههىُاإلسههالميةُالعهههو ُيفُإنهههُالقههول:ُويمكهه 

ُوحههدي ُفقهههُمهه ُالشههرعيةُعلههومُيفُالمختصههي ُسههوا ُ ،العلمههاُبطبقههةُمحصههورةُالثقههايف ُالمشهههد

ُونحههوه،ُوطهه ُوفلهه ُرياضههيا ُمهه ُالطبيعيههةُالعلههومُأوُُوالتههاريخُُواأل  ُُللتههةاُُعلههومُُأوُُوتفسير

ُطا لالسهُهُويفتخههرُبههرأيهمُالنههاسُيسرتشههدُالههذي ُهههمُهههمال ُواأل بهها ،ُالشههعرا ُطبقههةُإلههىُإضههافة

ُيفُواالجتمههاع ،ُواأل بهه ُالعلم ُرهوتطوُ ُالمجتمعُحركةُع ُُمعرةُ ُُواجهةُ ُُويكونو ُُبمجالستهم،

ُُالمشهههدُتخههومُحههولُتحههومُطفيليههةُحالههةُعلىُأهنمُاظالوعُ ُإلىُنظريُ ُكا ُُحي 
 

ُأ ُتحههاولُ،العلمهه 

اُُترخذ ا،ُفقيههرُهليهه ُخطهها ُإنتاجُعرُوصدارهتمُالعلما ُقيمةُم ُجل   مُعلميههًّ ا،ُمههتخ  ُملهه  ُعاطفيههًّ

ُُُمضمو ُأي ُُُم ُُالفارغةُُاللفظيةُُباإلنشا ا  ُُُ.(1)االعتبارُأوُُالذكرُُيستحق 

ُضههم ُيخههرجُواألخههالقُوالرقهها قُواللهههدُالههوعظُقضههاياُيفُاألوا هه ُالعلمهها ُحههدي ُوكهها 

ُابهه ُوكتهه ُالمبههار ،ُالب ُوالرقا ق(ُو)اللهدُأحمد،ُلإلمامُ)اللهد(ُُككتا ُُجليلة؛ُُعلميةُُمشاريع

ُُُوغيرها.ُُالدنيا،ُُأب 

ُُإالُُينشرُُلمُُالوعاظُُعلىُُالعلما ُُهجومُ ُُأ ُُنر ُُوهكذا ا؛مترخ  ُإلههىُالههوعظُلتحههوُ ُحههي ُوذل ُر 

اُُفيهههُُوأ خلهه ُُ،السههليمةُُمسالكهُُع ُُوخرج ُُبابته،ُُغيرُُم ُُطا فةُُومارسهُُبذاته،ُُمستق ُُف ُ  ُمنكههر 

ا.ُُالقولُُم  ُوزور 

 والوعظ:  الفقه

دُُْ،فقههها ُعلمهها ُاللمهها ُقههديمُفهه  ُالوعههاظُكهها "ُ:(هههُه597ُ:) ُالجههوزيُابهه ُقههال قهه  ُحضههرُو 

ب ْيدُُمجلس ْبدُُعميرُُْب ُُع  ُُُع 
 
رُُبههْ ُُاهلل مهه  ُُع 

 
ضهه   رُوكهها ُعنههه،ُاهللُ ُر  مهه  دُ ُبههْ ُع  بههْ يههلُع  ل  ُمجلههسُيحضههرُاْلع 

ُُُ مُُالقا ، ُُُ،الجهههالُُلهههاُُفتعرضُُ،الصناعةُُهذهُُ خس  ُمهه ُُلو المميههُ ُُعنههدهمُُالحضههورُُعهه  ُُدفبعهه 

ل ىُُوأقبلواُُ،بالعلمُُيتشاغلواُُفلمُُ،والنسا ُُالعوامُ ُُهبمُُقوتعلُ ُُالناس، ُُُع  ُ،الجهلههةُ ُيعجهه ُوماُُ القص 
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اُُف  ُُالبدعُُع وتنوُ  ذ  ُ.(1)"الف ُُه 

اُُالفقهههُُأهميههةُُ يبههيُ ُُومما اُُالشههرع ُُالعلههمُُمهه ُُبحههظُ ُُواألخههذُُخصوصهه  ُتعههرضُُ:للههواعظُُعمومهه 

ُتُلقضههاياُالههواعظ ُالههدنياُعالقههةُإلههىُكههالنظرُالحيههاة؛ُنههواح ُمهه ُكثيههرةُأمههورُيفُالنههاسُحاجههةُمههس 

ُبالنوافهه ،ُالفههرا ضُوعالقههةُباألسههبا ،ُباألخههذُالنصههرُوعالقههةُبههالتنى،ُاللهههدُوعالقههةُبههاآلخرة،

ُبههالمعروفُاألمههرُوعالقههةُبينهمهها،ُالموا مههةُوكيفيههةُبههالرا ُالههوال ُوعالقههةُ،بههالتلوُ ُالطاعههةُوعالقههة

ُتتيههرُومراعههاةُالمقاصدُإعمالُفيهاُيراعىُالت ُُدةالمعقُ ُُالعالقا ُُم ُُغيرهاُُإلىُُالمنكر،ُُع ُُبالنه 

ُواألعراف.ُُاألحوال

ُُُفالُُ،الشريعةُُعلومُُفيهُُتشرت ُُمماُُوالتذكيرُُالوعظُُمجالسُُكان ُُولهذاُ ُمنههها،ُُعلههمُُهبههاُُيسههتق  

ُ.(2)"العلمُيفُُدةجيُ ُُمشاركةُُإلىُُيحتاجُُبذاته،ُُف ُ ُُالوعظ"ُُ:هه(748) :ُُُُالذهب ُُقالُُكما

ُفينبتهه "ُُ:حيهه ُقههالُُالجههوزيُُابهه ُُالفرجُُأبوُُذكرهُُماُُالعلومُُسا رُُإلىُُالواعظُُةحاج ُُُيبي ُُومما

اُُاهلل،ُُرسولُُلحدي ُُحافظ اُُيكو ُُأ ُُللواعظ ُومعضههله،ُومقطوعهُومسندهُوسقيمه،ُُبصحيحهُُعارف 

ا اُالسههلف،ُوسههيرُبههالتواريخُعالمهه  اُاللههها ،ُألخبههارُحافظهه  اُاهلل،ُ يهه ُيفُفقيههه  ُواللتههة،ُبالعربيههةُعالمهه 

ُ.(3)"القلو ُيفُُكالمهُُيقعُُتقواهُُبقدرُوأنهُُ،وج ُعلُُاهللُُتقو ُُعلىُُكلهُذل ُُومدارُُ،اللسا ُُفصيح

 الوعظ:  على  االحتساب

ُالههرحم ُُعبههدُُأبهه ُُعهه فُُالههوعظ،ُُعلههىُُبالحسههبةُُيقههومُُعنهههُُاهللُُرضهه ُُطالهه ُُأبهه ُُب ُُعل ُُوكا 

ُُُانتهىُُ:قالُُالسلم 
 

ُُُوهوُُرج ُُإلىُُعل  ُُُ:فقالُُ،يق   ُقههال:ُُ،الُُقههال:ُُالمنسههو  ُُمهه ُُالناسخُُعلم  

ُُُ.(4) كُْلُ وأهُُْك لُ هُ 

 
 (. 111ص: ) تلبيس صبليس( 1)
 (. 49ص: ) زغل العلم( 2)
 (. 182ص: ) القصاص ذامل)صر  صتاب (  3)
 (. 184/ 2) (، ذصححه اب  م لح و اآلداب الشرمية4الناسخ ذاملنسوخ أليب مبي  )ص: ( 4)
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ُُفعههالمُ:قالُ،الُقال:ُالمنسو  ُم ُالناسخُتعرفُُه ُُ:لقا ُُقالُُأنهُُعمرُُب ُُعابدُُوع  ُتقهه  

ُ.(1)!حرامه ُُم ُاهللُُحاللُُتعرفُُالُوأن ُُ ينهمُُع ُُهموتترُ ُُالناسُُعلى

ُُوالُ ُإذُ؛المتههرخري ُعنههدُمفهومهههُمهه ُوأشههم ُأوسههعُالمتقههدمي ُعنههدُالنسههخُمفهههومُأ ُشهه  

اُالعههامُتخصههي ُعلههىُيطلقههو  ا،ُالمطلههقُتقييههدُعلههىُويطلقههو ُ،نسههخ  ُبيهها ُعلههىُويطلقههو ُنسههخ 

ا،ُُالمجم  اُةبالكليُ ُالحكمُرفعُعلىُُويطلقو ُُنسخ  ُعنههدُوأمههاُ،-المترخري ُعرفُيفُهوُكما-ُنسخ 

ُُُفإنهُُالمترخري  ُللحكم.ُُالكل ُُبالرفعُُخا  

ُىيتههرتُ ُالُممههاُممارسههه،ُلتيههرُمسههالكهُوصعوبةُالفقيهُلد ُاالستداللُعمقُُعلىُُيدلناُُكلهُُوهذا

اتصوُ ُُالمسرلةُُريتصوُ ُُأ ُُبالعلمُُمشتت ُ ُُغيرُواعظُُألي ا،ُُر  اُُيصدرُأوُُصحيح  ا.ُُحكم  ُصحيح 

ُبهه ُُإسههحاقُُأنكههرُُوقههدُُظ،االوعهُهُُحههالُُوكههذاُُبعض،ُُعلىُُبعضهمُُينكرُُزالواُُوالُُكانواُُوالعلما 

اُمنهاُُالجوزيُُاب ُُوهوُُزمانهُُالوعاظُُأشهرُُعلىُُالعلث ُُأحمد ُوكتهه ُُالههوعظ،ُُيفُُكالمهههُُبعضُُأمور 

ُالتوبههةُُوتتههو ُُالمقههاال ُُهههذهُُعهه ُُتنتههه ُُأ ُُفإمههاُُإليهه ،ُُوالحفههاظُُوالعلما ُُالناسُُوافدةُ ُُوأنا"ُُله:

ُاألقههوالُُوجهههُُوبي نههواُُالههبال ،ُُيفُُذلهه ُُوسههي رواُُأمههر ،ُُللنههاسُُكشههفواُُوإالُُغيههر ،ُُتا ُُكماُُالنصوح

اُُالتثة، ذ  ه  ُُأمرُو  روت ش  ،ُو  ُُف يه  األ ْرضُبلي ،ُ وقض  ُينكههرُالُكهها ُولههوُ...جههةبحُهللُقهها مُم ُتخلوُالُو 

ُُُم  اُعلمهُكثرُم ُُعلىُُعلمهُُق   ُتعههالى:ُقالُحي ُإسرا ي ُكبن ُوصرناُبالمعروف،ُاألمرُلتعط  ُإذ 

ان وا} ُُُك  ْو ُ ُُال  ت ن اه  رُ ُُع  ُُُْي  نْك  ل وهُ ُُم  ُ.(2)"الول ُُعلىُُالفاجرُُوينكرُُالفاض ،ُُعلىُُالمفضولُُينكرُب ُُ،{ف ع 

ُُُالعلث ُُبعثهُُالذيُُالتناصحُُوهذا ُ أُروايتكبههُ ُأ ُالُفيههه،ُبمههاُُلههواويعمُ ُُالوعههاظ،ُُلهههُُهيتنبههُ ُُأ ُُحري 

ُُُرصدُ  ُبقبههولُُيوصههو ُُكههانواُُوالعههارفو ُُالمشهها خُُ)وكههذل ُُرجهه :ُُابهه ُُقههالُُ وهنم،ُُهوُُمم ُُالحق 

ُ ُُُ.(3)له(ُُوينقا و ُُ-كبيراُُأوُُكا ُُصتيرا-ُُالحقُُقالُُم ُُك ُُم ُُالحق 

 
 (. 185/ 2) اآلداب الشرمية نظر: ( 1)
 .(٢٠٦/ ٤الب  رجب ) ،( ذ ل طبقات احلنابلة2)
 (.٢٤٥ :ضم  "جمموع رسائل اب  رجب" )ص (3)



6 

 

ُصههلىُالرسههولُأوامههرُويبي ُالحقُيقولُم ُفيهمُكا ُماُبخيرُالناسُيللُ)فلمُُرج :ُُاب ُُوقال

ُبهههُاهللُخهه ُممههاُوهذاُله،ُمتفوراُمجتهداُمعذوراُُكا ُُوإ ُُخالفها،ُُم ُُخالفهاُُالت ُُوسلمُُعليهُُاهلل

ُ،ضههاللةُُعلههىُُتجتمههعُُالُُفإهنههاُُوسههلم،ُُعليهههُُاهللُُصههلىُُرسههولهُُبهُُبع ُُالذيُُ ينهاُُلحفظُُ؛األمةُُهذه

ُُُ.(1)السابقة(ُُاألممُُبخالف

 الوعاظ: كثرة

ُوأكثههرُأوسههعُكهها ُأنهههُإالُمخالفهههُعلههىُالحتسهها واُبهههُالمتقههدمي ُوعنايههةُالوعظُأمرُعظمُُمع

ا ُضههيقُوسههلمُعليهههُاهللُصههلىُالرسههولُأ ُرغههمُ،العامههةُنفههوسُفهههتتلقُ ُإذُ؛العلما ُُ روسُُم ُُانتشار 

عاظُُ ا رة  أو مااومور   أو أمياار   إال َيقاا     ال»ُقههال:ُوسههلمُعليهههُاهللُصلىُأنهُمال ُب ُعوفُفع ُُ،الو 

ْختال   ُ.(2)«م 

ُُُالحدي ُُهذاف ُاألميههر،ُيرمرهُم ُأوُاألميرُإماُوه ُمحد ة،ُفئةُعلىُالوعظُةمهمُ ُصرقُ ُعلىُيدل 

ُُُوال افُ تومُيكو ُأ ُبدُالُالعلمُشرطُُأ ُُش   ُأمههرُمهه ُيههللُولههمُذلهه ،ُخههالفُالواقعُأ ُإالُفيهما؛ُر 

اُُأكثرُُوالقصا ُُالوعاظُُيكو ُُأ ُُالناس ُالعلما .ُُم ُُعد  

ُحلقههةُإالُ،الفقهههُإلههىُتنسهه ُحلقههةُفيهههُوماُالبصرةُمسجدُ ُالمسجدُهذاُُأ رك "ُُعو :ُُاب ُُقال

ُُُ.(3)"قصا ُُالمسجدُُوسا رُُيسار،ُب ُُمسلمُُإلىُُتنس ُُواحدة

ُمهه ُأكثههرُوالتههذكيرُالههوعظُلمجههالسُالنههاسُشهههو ُيكههو ُأ ُكههذل ُالنههاسُأمههرُمهه ُيههللُولههم

ُأبههوُقههالُكمههاُلكثير(ُعامُالقص ُ وأُلقلي ،ُمخصو ُالعلمُ)أ ُوذل ُالعلم؛ُمجالسُُشهو هم

 
 (.٢٤٦ :ضم  "جمموع رسائل اب  رجب" )ص (1)
ذصححه األلباين  "،صسناده جي "  (:٧)البامث ملى اإالص    و  العراقي، قال  (٢٣٩٩٢(، ذأمح  )٣٦٥٥( أخرجه أبو داذد )2)

  (.٧٧٥٣)صحيح اجلامع و 
 (. 130/ 58اتر خ دمشق، اب  مساصر ) نظر: ( 3)
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ُُالصا قُبالواعظُالعامةُُانتفعُُوربماُُ.(1)ه(386ُُ:) ُُالمك ُُطال  ُبالعههالمُينتفعههو ُالُماُالعلمُقلي  

ُ.(2)الكبير

ُُُكهها ُُإذاُُوالواعظُُالمهال ،ُُيفُُالوقوعُُع ُُعصمةُُالعلمُُويفُُمتي ،ُُالدي ُُأمرُُفإ ُُهذاُُومع ُقليهه  

ضُنه،يحس ُُالُماُعلىُاجرتأُفربماُُالعلمُُيفُُالبضاعة ُبالليهها ةُالشههريعةُعلىُالفريةُإلىُبالجه ُوتخو 

ُوالقصهها ُالوعههاظُجهلههةُكههالمُيفُكثههرُولههذاُصههدارة؛ُأوُمههالُأوُجههاهُيفُُرغبههةُُمنههها،ُُوالههنق ُُفيها

ُ.(3)وتصديرهمُُومتابعتهمُُتصديقهمُُبعدُُالناسُُفضينُُ مُُوالتهوي ،ُُالكذ 

ُُُاعجيبههُ ُُحديثهُُكا ُُماُُالقا ُُعندُُالقعو ُُالعوامُُشر ُُ )وم ُُُ(:هه276ُُ:) ُُقتيبةُُاب ُُقال ُاخارجهه 

اُُكا ُأو،ُُالعقولُنظرُُع  ُ.(4)العيو (ُُويستتلرُُالقلو ُُيحل ُُرقيق 

ُُُ)لوُُ(:هه513ُُ:) ُُعقي ُُاب ُُالوفا ُُأبوُُوقال ُُُبالشههرعيا ُُالنههاسُُ تمسهه  ُبالخرافهها ُُكهمتمسهه 

ُُُ.(5)أمورهم(ُُالستقام 

 :-نموذًجا الجوزي  ابن- الفقيه  الواعظ  أثر  عظم

اُهبههاُالقا مُكا ُإ ُسيماُالُبالغ،ُونفعُكبيرُأ رُهذهُالوعظُلمجالسُُوكا  ُلصههناعةُمحسههن اُفقيههه 

ُيتُ ُحتههىُالحههدي ُجههرُ يُ ولُُْالههوعظ، ُالوعظيههةُالمجههالسُهههذهُمهه ُمجلههسُوصههفُيفُالحههالُضههح 

ُذا عههةُ ُمعلومههةُبتدا ُيفُةالوعظيُ ُمجالسهُكان ُفقدُالجوزي،ُب ُالفرجُُأب ُُمجلسُُوهوُُالمشهورة،

ا،ُُالصي  اُ)كهها ُالههذهب :ُقههالُجههدًّ ُالفهها قُوالنثههرُالرا ههق،ُالههنظمُ ُيقههولُمدافعههة،ُبههالُالتههذكيرُيفُرأسهه 

ُالههوعظ،ُلههوا ُحامهه ُفهههوُمثلههه،ُبعههدهُوالُقبلهُير ُُلمُُويطن ،ُُويطر ،ُُويعج ،ُُ،ويسه ُُا،بديهُ 

 
 (.267/ 1قوت القلوب )( 1)
 (. 174: ص)صتاب القصاص ذامل)صر  ، اب  اجلوزي (  2)
 . (234-233اجملالس ال قاية، للرذمي )ص: ( انظر: 3)
 (. 404أتذ ل خمتلف احل  ث )ص: ( 4)
  (.384/ 3م لح )اآلداب الشرمية، اب   نظر: ( 5)
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ُ.(1)السيرة(ُُوحس ُُالنفوسُيفُُوالوقعُُالطي ُُوالصو ُُالحس ُُالشك ُمعُُبفنونه،ُُوالقي م

ُولههمُنظيههر،ُلهههاُيك ُلمُالوعظيةُمجالسهُأ ُاألمر:ُ)وحاص ُه(:795:ُ) ُرج ُُاب ُُفيهُُوقال

ُفيهههاُويتههو ُالجههاهلو ،ُمنهههاُمويههتعلُ ُالتههافلو ،ُهبههاُيتههذكرُالنفههع،ُعظيمههةُوكانهه ُبمثلههها،ُيسههمع

ُ.(2)المشركو (ُُفيهاُُسلمويُ ُُالمذنبو ،

ُوقهه ُمهه ُأمههاكنهمُأخههذواُوربمههاُالمكهها ،ُهبههمُيضههيقُحتههىُمجالسهُيفُيل حمو ُُالناسُُوكا 

ُ ُالخليفههةُوحضههرُالجمعههة،ُيومُلمجلسهُاللي ُُنصفُُم ُُاز حمواُُأوُُالعصر،ُُبعدُُللمجلسُُحىالض 

ُُُه(575ُُ:) ُُالمستض   ة،ُُغيرُُهمجلس  ا:ُُفيهههُُقههالُُحتىُُه،وعظُ ُُويعجبهُُهيحبُ ُُوكا ُُمر  ُكههر ُ ُُ)مههاُُيومهه 

ُُُالرج ُُهذا
 

ُألههه ُُجمههالُُفيهههُُكهها ُُ)ولقههدُُه(:634ُُ:) ُُالحنبلهه ُُابهه ُُالناصههحُُفيهههُُوقههالُُ.(3)!(آ م 

ُحضههر ُُالمقههدس،ُُمهه ُُالمقههدسُُلصههخرةُُماُُمنهُُأحمدُُولمذه ُُعامة،ُُوللمسلمي ُُ،خاصةُُبتدا 

ُومجالسهههُُمدرسههته،ُُيفُُ ينههارُُبههدر ُُومجالسهُُالمستض  ،ُُالخليفةُُعندُُبدرُُببا ُُالوعظيةُُمجالسه

ُ.(4) جلة(ُُشاطئُُعلىُُاألزجُُببا 

ُكثههرةُذكههرُهههُه580ُسههنةُبتههدا ُ خولهههُه(614ُ:) ُاألندلسهه ُجبيههرُابهه ُالرحالههةُوصههفُولمهها

ُوالتبصههير،ُالتنبيهههُومداومههةُوالتههذكير،ُالههوعظُطريقههةُ ُيفُلهههمُأ ُجرمُ)الُُفقال:ُُفيهاُُالوعظُُمجالس

ُكثيههراُيحهه ُ ُمههاُتعههالىُاهللُرحمةُم ُلهمُتستنللُمقاما ُوالتحذير،ُالمخوفُُاإلنذارُُعلىُُوالمثابرة

ُُُأ ُُالصههما ُُالقارعههةُُويمنههعُُ،آ ارهمُُسو ُُعلىُُالعفوُُذي ُُويسح ُُأوزارهم،ُُم  ُ،(5)بههديارهم(ُُتحهه  

ُالجههوزيُابهه ُمجلههسُيفُقولهههُذل ُفم ُوصفها،ُيفُُوأفاضُُ،المجالسُُتل ُُلبعضُُشهو هُُذكرُُ م

اُُوصفهُُأ ُُبعد :ُُوصف  ال  ُُُ)فشاهدناُُمفص  ُالقيامههة،ُُيههومُُهولُُويذكرهاُُوندامة،ُُإنابةُ ُُالنفوسُُيمألُُهوال 

 
 . (٣٦٧/ ٢١سري أمالم النبالء ) (1)
 (. 480/ 2)احلنابلة ال) ل ملى طبقات ( 2)
 (. 480-469/ 2ب  رجب )ال(، ذانظر: ال) ل ملى طبقات احلنابلة، 230/ 18ب  اجلوزي )الاملنتظم،  نظر: ( 3)
 (.482/ 2ب  رجب )الال) ل ملى طبقات احلنابلة،  نظر: ( 4)

 (.194ص: اب  جبري )رحلة ( 5)
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ُالرجهه ،ُُهههذاُُمجههالسُُمهه ُُمجلههسُُلمشههاهدةُُالإُُالقفههرُُمفههازا ُُونعتسههفُُالبحههرُُ ب ُُنرك ُُلمُُفلو

ُتشهههدُمهه ُبلقهها ُمهه ُ ُأ ُعلههىُهللُوالحمههدُالناجحههة،ُالمفلحههةُوالوجهههةُالرابحههةُالصههفقةُلكانهه 

ُليهههإُوتطيههرُالمسهها  ،ُيبتههدرو ُذلهه ُمجلسهُأ نا ُويفُُمثله.ُُع ُُالوجو ُُويضيقُُبفضله،ُُالجما ا 

ُالمسهها  ،ُُتلهه ُُنتهها  ُُمهه ُُالرا ههقُُمجلسهههُُأكثههرُُكهها ُُوربمههاُُعههي .ُُطرفههةُُم ُُأسرعُُفيجاو ُُالرقاع،

اُُلهههُُشهههدُُ ههمُُ.(1)سواه(ُُلهإُُالُُيشا ،ُُم ُُيمتيهُُاهللُُبيدُُفض وال ُقصههرُُسههاحةُُيفُُبههدرُُببهها ُُآخههرُُمجلسهه 

ُُُفوصفهُُالخليفة، لكههةُم ُي عط ىُالدنياُيفاُمُ متكلُ ُأ ُنحس  ُكن اُ)وماُقال:ُ مُ،بهُُالمدهوشُُوصف  ُم 

ُُمهه  ُفسههبحا ُمثلههه،ُعهه ُالوجههو ُُيضههيقُُالههذيُُالرجهه ُُهههذاُُأ عطهه  ُُمههاُُهباُُوالتالع ُُالنفوس ُيخهه  

ُُُذلهه ُُبعههدُُوشههاهدناُُغيره.ُُإلهُُالُُعبا هُُم  ُُيشا ُُم  ُُبالكالم ُممهه ُُبتههدا ُُوعههاظُُمهه ُُلسههواهُُمجههالس 

-ُوالمدينههةُبمكههةُشههاهدناُقههدُوكنههاُالتههر .ُمتكلمهه ُمهه ُعهههدناهُمههاُلههىإُباإلضافةُُشرنه،ُُنستتر 

فها ُيفُُالفههذُ ُُالرجهه ُُهههذاُُلمجلههسُُباإلضههافةُُفصتر ُُالتقييد،ُُهذاُُيفُُذكرناهُُقدُُم ُُمجالسُُ-اهللُُشر 

ُالفتيهها ُوهيههها !ُاليليههدي ُبههي ُوشتا ُ !أريدُمماُتقعا ُوأي ُا.ذكرُ ُلهاُُنستط ُُولمُُقدرا،ُُنفوسنا

ُ.(2)يسير(ُُبمال ُُوالمث ُُكثير،

ُُُأ ُُالجههوزيُُابهه ُُمههواعظُُأ ههرُُمهه ُُوكا 
 

ُيفُوالوعههاظُالعلمهها ُويقرؤهههاُهبههاُينتفعههو ُالنههاسُبقهه 

ُُوعههظُميعهها ُلهُكا ُه(746ُ:) ُفرحو ُب ُمحمدُب ُعل ُالحس ُأباُأ ُذل ُفم ُُمجالسهم، ُكهه  

ُوكهها ُوسههلم،ُعليهههُُاهللُُصلىُُالنب ُُمسجدُُم ُُالشريفةُُبالروضةُُعالُُكرس ُُعلىُُالصالةُُبعدُُجمعة

 .(3)للناسُُالجوزيُُاب ُُعاشُُيقول:ُُالناسُُبعضُُفكا ُُ،التبصرةُُكتابهُيفُُالجوزيُاب ُُكالمُُم ُُيقرأ

 العلمي:  بالضعف  الوعظ  ظاهرة  يتفش   عالقة

 
 (.198ص: رحلة اب  جبري )( 1)
 (.200ص: رحلة اب  جبري )( 2)

ا: معيررر  الرررنبعم، ابررر  السررربكي )254/ 3لسرررياذي )لالتح رررة اللطي رررة و اتر رررخ امل  نرررة الشرررر  ة،  نظرررر: ( 3) ص: (، ذانظرررر أ :ررري
 (.241-239(، اجملالس ال قاية للرذمي )ص: 114
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ُُالوعههاظُظههاهرةُوتفشهه ُالههوعظُمهه ُاإلكثههار ُاإلنتههاجُيوتههر ُ ُالشههرع ُالههوع ُتقهقههرُيفُسههب  

اُالعلمهه ، ُمهه ُها هه ُبكههمُعههامُ الُالفضهها ُوأغرقهه ُالفهه ،ُهبههذاُخاصههةُفئههةُ اسههتقلُ ُإذاُخصوصهه 

ُهليلههة،ُمملةُرةمكرُ ُإنشا يةُبلتةُالموضوعا ُذا ُ وتر ُ ُُالعناوي ،ُُنفسُُتحم ُُالت ُُالمحاضرا 

ُُُصههرفُُيفُُتسهمُُب ُُقيمة،ُُأي ُُُتضيفُُوالُُتثريُُال ُويظهه ُالجهها ،ُالعلمهه ُالتكههوي ُعهه ُالنههاسُةعامهه 

ُذلهه ُويفُهههلال،ُيفُهكلهه ُُأمههرهُبينمههاُشهه  ،ُعلىُأنهُالها  ُاللخمُلهذاُُضيتعرُ ُُوهوُُالبسي ُُالمتلق 

ُُيجههالسُُوالقصهها ،ُُالوعههاظُ ُُإالُُالعلههمُ ُُأمهها ُُمهها)ُُالجرمهه :ُُزيدُُب ُُاهللُُعبدُُقالبةُُأبوُُيقول ُالرجهه  

ُ ُأ ُُ:أيُُ،(1)(شهه  ُُمنهههُُيتعلههقُُحتههىُُيقههومُُفههالُُالعههالمُُإلههىُُويجلههسُُشهه  ،ُُمنهههُُقيتعلُ ُُفالُُسنةُ ُُالرج  

ُيفيههدُأ ُبههدُالُلسههاعةُُولههوُُالعلمهها ُُمجالسههةُُبينمههاُُشهه  ،ُُعهه ُُيتنهه ُُالُُسههنةُُةلمههدُ ُُللوعاظُُاالستماع

ُُُ.بش  

ُُالفقهههُعهه ُبسههماعهاُاإلنسهها ُتشههاغ ُفههإذاُالرقهها ق،ُالههواعظُكالمُأكثر"ُالجوزي:ُاب ُُوقال ُقهه  

ُ.(2)"علمه

ُراألطهه ُُخههارجُمسههتق ُفهه ُ ُيفُإفرا هههاُُورفضواُُالوعظ،ُُمهنةُُمالقدُ ُُمنذُُالعلما ُُواجهُُذل ُُألج 

ُُالملعجههةُالظههاهرةُلهذهُالتصديُيفُف فرلُ ُالمعترة،ُُالعلمية )تلبههيسُإبلههيس(ُُ:منهههاُ،ةعههدُ ُمملفهها  

ا ُوالمذكرو (ُللحافظُأبهه ُالفههرجُابهه ُالجههوزي،ُورسههالةُ)أحا يهه ُالقصهها (ُلشههيخُ و)القص 

ُالعراقهه ،ُالههرحيمُعبدُُللحافظُُالقصا (ُُحوا ثُُم ُُالخال ُُعلىُُ)الباع اإلسالمُاب ُتيمية،ُو

ا (ُُأكاذي ُُم ُُالخوا ُُو)تحذير ُ.(3)وغيرهاُُ،للسيوط ُُالقص 

ُالههدر ا ُأبههوُقههالُاإليمهها ،ُيفُُوزيهها ةُُللنفههوسُُوتلكيههةُُللقلو ُُترقيقُُالوعظُُمجالسُُيفُُختاًما:

ُالقلهه ُُإ ُُسههاعة؛ُُنههمم ُُتعههالُُويقههول:ُُبيههديُُيرخههذُُعنهههُُاهللُُرضهه ُُرواحههةُ ُُابهه ُُ)كا ُُعنه:ُُاهللُُرض 

 
 (.353ر   )ص: القصاص ذامل)ص نظر: صتاب ( 1)
 (. 354القصاص ذامل)صر   )ص:  صتاب  (2)
  م.2016، للرشي ، منشور و صحي ة مكاظ، مام الومظ.. املانة احملتقر  و الرتاث اإلسالميمقال: ( 3)
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اتقلُ ُُأسرع ُُُمهه ُُبهه  ا(ُُاسههتجمع ُُإذاُُدرالقهه  ُ)مجههالسُ(:هههُه110ُ) :ُاهللُعبههدُبهه ُعههو ُوقههالُُ،(1)غيالنهه 

ُُوالقصهها ُالفقها ُيريتُم ُُ)رأي ُُه(:180ُُ:) ُُمنصورُُب ُُبشرُُوقالُُ،(2)القلو (ُُشفا ُُالذكر ُأرق 

ُ.(3)القصا (ُيريتُُالُُمم ُُاقلبُ 

رُُالموعظةُُأ ُ ُُوذل  ُأجلههها،ُوانقضهها ُالههدنياُتقلهه ُُسههرعةُُمهه ُُعليهاُُهوُُالت ُُبالحالةُُالمر ُُتذك 

ُلمههاُُوصههيانتهُُبالشههريعةُُاعتصامهُُبقدرُُهنال ُُوالشقا ُُالسعا ةُُم ُُهمحلُ ُُوأ ُُوبقا ها،ُُاآلخرةُُو وام

اُيكههو ُالُوالمر ُُالدنيا،ُُيفُُوسلمُُعليهُُاهللُُصلىُُالرسولُُبهُُجا  ُأ ُغيههرُ،بههذل ُبالتصههديقُإالُمممنهه 

ُاستحضاره.ُ وامُُع ُُيذهلهُُالدنياُُأمرُُم ُُويعافسهُُاإلنسا ُبهُُيلتبسُُما

اُالذكرُمجالسُيفُُأ ُ ُُكما ُينتفههعُالُماُالعلمُم ُفإ ُو نياهم،ُ ينهمُيفُالناسُألحوالُاستصالح 

ُأوُغلههوُ ُهبههاُاألخههذُعهه ُفحجبهههُالمسرلةُالمر ُعرفُوربماُالموعظة،ُحرارةُُم ُُبش  ُُإالُُصاحبهُُبه

اُبههذل ُيعههو ُحتههىُجفهها ، هُظههةوعُ ُتههذكيرُإلههىُمفتقههر  ُالشههريعةُسههم ُهههوُالههذيُاالعتههدالُإلههىُتههر  

ُُأ ُمهه ُُأحمههدُُاإلمامُُع ُُجا ُُماُُالتلوُُيفُُظةالعُ ُُفم ُُوقانوهنا، ُلههه:ُفقههالُالوسوسههة،ُإليهههُشههكاُرجههال 

ا ،ُُعلي  ُُُ.(4)!مجالسهمُُأنفعُُماُُبالقص 

ُوالحمدُهللُر ُالعالمي .

 
 (. 820/ 2ب  املبارك )الالزه ،  نظر: ( 1)
 (. 241/ 4نعيم ) أليبحلية األذلياء،  نظر: ( 2)
 (.241/ 6نعيم )أليب حلية األذلياء،  نظر: ( 3)
 (.243-242(، ذانظر: اجملالس ال قاية للرذمي )ص: 180/ 2ب  م لح )الاآلداب الشرمية،  نظر: ( 4)


