
 املوعظة

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ چوصف اهلل عز وجل كتابه بأنه موعظة، فقال:  

 (. ٥٧: يونس) چ ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺچ:  فقال   ،ووصف ما أنزله عىل موسى بذلك 

 (. ١٤٥: األعراف) چ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

أ   الذي  اإلنجيل  عليه  ووصف  عيسى  عىل  موعظةنزل  بأنه   ٻ ٱ چ:  فقال   ،السالم 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 (.٤٦: املائدة) چڤ ڤ ٹ

 ڀڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ:  فقال  ،ا عليه السالمه نوح  نبي    عز وجل   ووعظ اهلل 

 (.٤٦:  هود) چ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 چفقال:    ، ملا جرى يف حادثة اإلفكن العودة  م    أصحاب النبي    عز وجل   ووعظ اهلل 

 (. ١٧: النور) چى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

الرشعية  األحكام  سياق  يف  الوعظ  تعاىل  ،وجاء   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ:  فقال 

 ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ

 ڇ ڇ چ چ چ چڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ

 (.٢٣١: البقرة) چڍ ڇ ڇ

الوعظ يف سياق  كام   واإلحسان جاء  العدل  قواعد  فقالتقرير   چ چ چ چ:  سبحانه   ، 

 ژ ڈ ڈڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 (.٩٠: النحل) چژ

للمؤمنّي  عز وجل  وبّي    ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ چ:  فقال   ،حسن مواعظه 

 (. ٥٨: النساء ) چ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئەئ ەئ ائ ائ ى ىې ې ې ې ۉ ۉ

 لفئات من امل خاَطبّي:    باملوعظة ه وأمر نبي  

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کچ:  فقال  ،فأمره بأن يعظ املنافقّي 



 (. ٦٣: النساء ) چڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 ائ ائ ى ى ې ېې ې ۉ ۉ چ: فقال ،أن يعظ الكافرين   عز وجل وأمره

 (. ٤٦: سبأ) چ ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئەئ ەئ

وبّي  اهلل عز وجل أن من شأن الصاحلّي الوعظ، فأخرب أن قوم هود خاطبوا نبي هم بأن  

 (.١٣٦: الشعراء ) چيث ىث مث جث يت ىت مت خت حت چوعظه ال أثر له فيهم، فقال: 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹچ:  سبحانه   وأخرب عام وعظ به لقامن  ابنَه من مواعظ، فقال 

 (. ١٣: لقامن) چڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ:  فقال  ،تب  وا أهل الس  ظ  عَ الصاحلّي من بني إرسائيل وَ  أن  وبّي  

 (. ١٦٤:  األعراف) چٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ

وتتعلق بالدنيا وما فيها،    ، صيبها القسوة والغفلة، وتبتعد القلوب عن اهللإن النفوس ت  

الذنب واملعصية، فيحتاجون للتذكري والوعظوي   الناس  لذا كان  البس  باملوعظة،  ي    ؛  عنى 

ر أصحابهوكان كثري   ة بحديثي العهد باإلسالم  رقق قلوهبم، ومل تكن املوعظة خاص  وي    ،ا ما يذكِّ

 يتخول هبا أصحابه. ا له ا راتب  والتوبة، وال باملقرصين املخلطّي، إنام كانت هدي  

النفوس ورعايتها،  وأهنم بحاجة إىل تعا  ،قد أخرب تبارك وتعاىل عن عباده املتقّيو هد 

 ىميمجنحنخنمن  مم ملىليلجمحمخمٱُّٱ  : سبحانه  فقال

 ٌّ  ٰرٰى  ىيييٰذ ميحيخي  جي ىهيه  ينجهمه ىن
 يب  زبمبنبىب  نئىئيئرب مئ ٍَُِّّّّّٰرئزئ

 (. ١٣٥ –١٣٣آل عمران: ) .َّرتزتمتنت

.  يف اليوم مائة مرة« غان عىل قلبي، وإين ألستغفر اهللإنه لي : »فقال  ،عن نفسه  بل أخرب  

 .(٢٧٠٢)أخرجه مسلم 

ن  مَ بواملنازل الرفيعة، فكيف    ،املتقّي الذين بلغوا الرتب العالية فإذا كانت هكذا نفوس 

البس  الفساد واملنكرات، ون  انترش فيه  ا  ونحن نعيش عامل    ،بكثري؟ كيف بنا اليومدون ذلك  هم  

ناهيك عن االستغراق يف فضول املباحات والوقوع يف املشتبهات،    ؟ا منها صباح مساء كثري  



 ا مل نتجاوز ما قبلها. ألن   ؛هاوهذه دائرة ربام مل نفكر في 

هلم  بالوعظ والتذكري، ويتخو    وخري القرون يتعاهدهم نبيهم    ،لئن كان الرعيل األول و

هبا، ويسمعون منه كل مجعة ذلك، فكيف بجيلنا نحن؟ بل وكيف نتصور بعد ذلك أن املواعظ  

ا يف  ن قطعوا شوط  ومَ   ، ةعاإنام هي لفئات خاصة من حديثي العهد باالستقامة والتوبة، أما الد  

  ،والدعوية   ،نى عن ذلك كله، وهم بحاجة للحديث عن القضايا الفكرية الطريق فهم يف غ  

 ؟ واملسائل الساخنة

نظرة   إليها  وتنظر  املوعظة،  ش  مِّ ُت  خافتة  ليست  ا  أصوات  اليوم  الدعوية  الساحة  يف  إن 

ت ال  إنام  املوعظة  أن  وترى  اظ،  ع  الو  شأن  من  ن  وُتوِّ العهد  قارصة،  وحديثي  العامة،  ئم 

 باالستقامة. 

إن املؤسسات الرتبوية بحاجة إىل مزيد من ردِّ االعتبار للموعظة، واالعتناء باخلطاب  

 وهديه.  الوعظي وتطويره، واالرتقاء بأدائه، وضبطه بمنهج النبي 

 : مفهوم املوعظة

ل ّي  ف علامء اللغة املوعظة بأهنا: التذكري بام ي   القلب.عر 

ل  تقب  : ظَ عَ وات  : وموعظة ،ة  ظَ ه ع  ظ  ع  أَ  ،ت الرجل ظ  عَ وَ »( بقوله: ٢/٢٢٨)فها اخلليل عر  ف

  ظَ الع  
 .«له قلبه  ق  ر  ا يَ ة، وهو تذكريك إياه اخلري ونحوه م 

فها ابن منظور ) النصح والتذكري بالعواقب؛ قال ابن  :  واملوعظة»( بقوله:  ٧/٤٦٦وعر 

 «. ّي قلبه من ثواب وعقابل  ان بام ي  س هو تذكريك لإلن: سيده 

( اجلرجاين  فها  بقوله:  ٢٣٦وعر  ت  :  املوعظة »(  التي  وت  ل  هي  القاسية،  القلوب  ع  دم  ّي 

 . « صلح األعامل الفاسدةالعيون اجلامدة، وت  

، وقد سبقت اإلشارة إىل استخدامات  وجاء استخدامها يف نصوص الرشع بمعنى أوسع 

يف سياق دعوة املرشكّي إىل التوحيد، ويف وصايا لقامن البنه، وأمره  الوعظ يف القرآن، فقد جاء  

األحكام   عن  احلديث  سياق  يف  وجاء  بالصالة،  وأمره  الرشك،  من  وحتذيره  بالتوحيد، 

 الرشعية.....إلخ. 



 وجاء يف السنة استخدامه بمعنى أوسع ما يتعلق برتقيق القلب:  

أخاه    ظ  عىل رجل من األنصار، وهو يع    مر    أن رسول اهلل    ريض اهلل عنهام  فعن ابن عمر

، ومسلم  ٢٤. )أخرجه البخاري  فإن احلياء من اإليامن«   ؛»دعه :  يف احلياء، فقال رسول اهلل  

  . «الزمته من املفسدةأنه يذكر له ما يرتتب عىل م    : املراد بوعظه»:  ابن حجرقال احلافظ  (،  ٣٦

 (.١٠/٥٢٢)فتح الباري 

سبقناكم باهلجرة، فنحن  ألسامء بنت عميس:  ريض اهلل عنه    اخلطابوحّي قال عمر بن 

ويعظ  جائعكم،  يطعم     واهلل، كنتم مع رسول اهلل  كال  :  منكم، قالت   أحق برسول اهلل  

.  ويف رسوله    ،البعداء البغضاء باحلبشة، وذلك يف اهلل   -أو يف أرض  -ا يف دارن  جاهلكم، وك  

 (.٢٥٠٣، ومسلم ٤٢٣٠)أخرجه البخاري 

 مواعظه مؤثرة: 

النبي   مواعظ  الواعظ،    كانت  فيها صدق  اجتمع  فقد  أصحابه،  عىل  بالغ  أثر  ذات 

 وبالغته، واستعداد املستمع، ورقة قلبه. 

املعنى   لنا ذلك    وعظنا رسول اهلل  فيقول:  ريض اهلل عنه    العرباض بن ساريةيصور 

:  فقال رجل  ، ووجلت منها القلوب  ،العيونا بعد صالة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها  يوم  

م   اهلل   ، عودِّ إن هذه موعظة  يا رسول  إلينا  تعهد  بتقوى اهلل»:  قال  ؟فامذا  والسمع    ،أوصيكم 

  ؛وإياكم وحمدثات األمور  ،ا ا كثري  اختالف    رَ منكم يَ   ن يعش  فإنه مَ   ؛ وإن عبد حبيش  ، والطاعة

وا  ض  عَ   ،ّي ة اخللفاء الراشدين املهديِّ ن وس    ،ي ت  ن  فعليه بس    ،ن أدرك ذلك منكم فمَ   ،فإهنا ضاللة 

بالن  داود    ،٢٦٧٦الرتمذي  )أخرجه    «.ذواج  عليها  ماجه  ،  ٤٦٠٧وأبو  وأمحد    ،٤٤وابن 

١٦٦٩٢ .) 

  خطب رسول اهلل    : قالريض اهلل عنه    عن أنس وكانوا يبكون عند سامع مواعظه، ف 

:  قال   «، اولبكيتم كثري    ، لضحكتم قليال    ؛ لو تعلمون ما أعلم» :  قال   ، خطبة ما سمعت مثلها قط  

اهلل  فغط   رسول  أصحاب  خنّي  ى  هلم  )أخرجه  وجوههم  ومسلم  ،  ٤٦٢١البخاري  . 

٢٣٥٩) . 



 : باملوعظةالتخوُّل 

ا؛ وهلذا  النفوس البرشية تسأم ومتل، ومهام بلغ الناس من اإليامن والتقوى فسيبقون برش  

هلم هبا. مل يكن   ي كثر املوعظة ألصحابه، بل كان يتخو 

مسعود ابن  عنه    عن  اهلل  النبي  :  قالريض  األياميتخو    كان  يف  باملوعظة  كراهة    ؛لنا 

 (.٢٨٢١ومسلم  ،٦٨البخاري )أخرجه  .السآمة علينا 

النبي   كان  الناس حديث ا  -فإذا  أعذب  كان  -وهو  وإذا  املوعظة،  ي كثر  الصحابة    ال 

اف عليهم السآمة وامللل وهم أبعد الناس عن الغفلة، وأتقى الناس،    ،رضوان اهلل عليهم ُي 

 فكيف بغريهم من الناس؟  ،وأرقهم قلوب ا 

كان  :  عن أيب وائل، قال رواي احلديث هبذا املعنى، ف،  ريض اهلل عنه   وقد عمل ابن مسعود

أنك ذكرتنا كل    ت  د  دَ وَ يا أبا عبد الرمحن لَ :  فقال له رجل  ،ذكر الناس يف كل مخيس عبد اهلل ي  

لكم باملوعظة، كام كان النبي  كم، وإين أختو  أما إنه يمنعني من ذلك أين أكره أن أمل  :  يوم؟ قال

   (. ٢٨٢١، ومسلم ٧٠. )أخرجه البخاري  خمافة السآمة علينا ؛لنا هبا يتخو 

كان  عنه    بل  اهلل  رغبة  ريض  رغم  ذلك  باملوعظة،  يرتك  قالأصحابه  ا  ن ك  :  عن شقيق، 

فمر  جلوس   ننتظره،  اهلل  عبد  باب  عند  فقلنا  ا  النخعي،  معاوية  بن  يزيد  بمكاننا،    ه  م  ل  ع  أَ :  بنا 

إين أخرب بمكانكم، فام يمنعني أن أخرج  :  فلم يلبث أن خرج علينا عبد اهلل، فقال  ، فدخل عليه

لنا باملوعظة يف األيام، خمافة السآمة  كان يتخو    هلل  كم، »إن رسول ا مل  إليكم إال كراهية أن أ  

 (.٢٨٢١. )أخرجه مسلم علينا«

عكرمة بأال  ي كثر املوعظة، وأال يستكره الناس عليها،    ريض اهلل عنهام  وأوىص ابن عباس

أَ دِّ »َح :  ، قال ريض اهلل عنهام  ابن عباسعكرمة، عن  عن  ف ت  ي  بَ ث الناس كل مجعة مرة، فإن 

وهم يف   ،ك تأيت القوم، وال متل الناس هذا القرآن، وال ألفين مرار فمرتّي، فإن أكثرت فثالث 

فإذا   أنصت،  ولكن  فتملهم،  حديثهم  عليهم  فتقطع  عليهم،  فتقص  حديثهم،  من  حديث 

  ثهم وهم يشتهونه، فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإين عهدت رسول اهلل  أمروك فحدِّ 

يفع ال  ذلكوأصحابه  إال  االجتناب:  يعني  ،لون  ذلك  إال  يفعلون  البخاري  ال  )أخرجه   .»



٦٣٣٧ . ) 

دليل عىل أمهية اعتبار امل ريبِّ   « كراهة السآمة علينا» :  ريض اهلل عنه  ويف قول ابن مسعود 

د كثرة املوعظة، بل يشمل   ر  حلال املرتبّي واستعدادهم، وتتسع داللة النص، فال تقف عند ُم 

إىل السآمة، أو يعوق عن االستفادة من تأثريها: من أسلوب ولغة، أو توقيت،    ذلك كل ما يقود

 أو إطالة، أو ما يثري احلرج، أو جيرح املشاعر...إلخ. 

( اجلامع  يف  اخلطيب  قال  الناس،  حال  مراعاة  عىل  العلم  أهل  د  »١/٣٣٠وأك  حق  (: 

فيها؛ فإذا رأى املحدث بعض الفتور  عرض إال عىل الراغب  بتغيها, وال ت  ساق إىل م  ة أن ت  دالفائ 

 .«املستمع فهم   رنشاط القائل عىل قد: من املستمع فليسكت؛ فإن بعض األدباء قال 

ث  »حدِّ :  قال،  ريض اهلل عنه  عن أيب األحوص، عن عبد اهلل(،  ١/٣٣٠وأخرج بإسناده )

ما عالمة ذلك؟  :  قيل له  ،هم«ث  دِّ فال حت    ، القوم ما أقبلت عليك قلوهبم، فإذا انرصفت قلوهبم 

فال    ، كأ بعضهم عىل بعض فقد انرصفت قلوهبمفإذا تثاءبوا، وات    ،إذا حدقوك بأبصارهم:  قال

 . «همث  دِّ حت  

س   الدارمي يف  ابن مسعود(:  ٤٥٤)ه  ن  نَوأخرج  عنه    عن  اهلل  للقلوب  »:  قولهريض  إن 

   .« أقبلوا عليكمثوا الناس ما ا؛ فحدِّ , وإن هلا لتولية وإدبار  ا وإقباال  لنشاط  

ر، أو ما   كر  وبعض امل ربِّّي والدعاة الغيورين ينهمك يف موعظة، ويتفاعل مع حديث م 

ه أوَله، أو  آي نيس   الناس بلغة ال تليق، أو جرح للمشاعر، أو مبالغة يف وصف الواقع  يمل  خر 

ثه، وغفل عن  بالتقصري واالنحراف، وربام أغراه تفاعل عدد من املعجبّي به، واملتأثرين بحدي

 فئة ال تقل عنهم من أمل هم احلديث. 

 وهنا ُيرج الوعظ عن مساره، وربام جاء بنقيض ما يريده املريب ويتطلع إليه. 

ا عىل اخلطاب اجلامعي، بل هو يشمل املوعظة   واإلمالل املمقوت يف الوعظ ليس قارص 

رجه من   دائرة التأثري إىل اإلمالل. الفردية واحلديث اخلاص؛ فاإلكثار منه، أو القسوة فيه ُي 

 : املواقف املؤثرةاستثمار 

عن  يغتنم هذه املواقف يف الوعظ؛ ف  من مواطن الوعظ النبوي مواقف التأثر؛ فقد كان  



  ،يف جنازة رجل من األنصار   خرجنا مع رسول اهلل    : قال ريض اهلل عنه    الرباء بن عازب

ويف    ،وجلسنا حوله كأنام عىل رءوسنا الطري   ، فجلس رسول اهلل    ،فانتهينا إىل القرب وملا يلحد 

مرتّي أو    ،استعيذوا باهلل من عذاب القرب  :فقال  ،فرفع رأسه  ،يده عود ينكت به يف األرض

 (. ١٨٠٦٣وأمحد  ،٤٧٥٣أبو داود   . )أخرجه وذكر ما حيصل للمرء يف قربه، « .... ا  ثالث  

ل تفكريهم إىل الرحيل  إن موقف املوت، وحضور اجلنازة يستثري مشاعر الناس، وينق

ا للتفاعل معها، والتأث ر   ا لسامع املوعظة، وأكثر استعداد  لآلخرة، ما جيعل النفوس أكثر ُتيؤ 

 هبا.

ومواقف التأثر واالستعداد النفيس قد تتمثل يف أحوال الوفاة، واألمراض، ونحوها، أو  

حديث عن ذلك يف موضوع  يف أحوال التغريات الكونية: كالكسوف، والكوارث، وسيأيت  

 استمثار املواقف. 

وكام أن مواقف التأث ر واالستعداد ت الئم احلاالت اجلامعية، فهي كذلك ت الئم احلاالت  

 الفردية: كوفاة قريب، أو حادث، ونحو ذلك، فمن املناسب استثامرها يف املوعظة والتوجيه. 

كفي توجيه عارض، كام أنه  وال يلزم من ذلك أن تكون كلمة متكلفة، أو طويلة، فقد ي

الشخص املناسب هنا مراعاة مشاعر  املوقف فردي  -من  ، وتوجيه احلديث  -و بخاصة أن 

بالتهيؤ   رنا  ت ذكِّ املواقف  هذه  مثل   : قائال  نفسه  املتحدث  يرشك  كأن  مبارش،  غري  بأسلوب 

 واالستعداد للرحيل، فال ندري متى حي ل  األجل. 

 : ماعياجلفردي والوعظ ال

كسائر أساليبه الرتبوية تتنوع بحسب املواقف، فتارة يع ظ  موعظة    كانت مواعظ النبي  

 فردية، ومن ذلك:  

أخذ رسول اهلل  :  ، قالريض اهلل عنهام  عن عبد اهلل بن عمرموعظته لعبد اهلل بن عمر؛ ف

  إذا  » :  وكان ابن عمر، يقول   ،أو عابر سبيل«   ،يف الدنيا كأنك غريب   ن  »ك  :  بمنكبي، فقال

تك ملرضك، ومن  ح  أمسيت فال تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فال تنتظر املساء، وخذ من ص  

 (.٦٤١٦. )أخرجه البخاري حياتك ملوتك« 



  ، »يا غالم:  ا، فقاليوم    كنت خلف رسول اهلل  :  ، قال ريض اهلل عنهام  عن ابن عباس

إذا سألت فاسأل اهلل، وإذا    اهك، ، احفظ اهلل جتده جت  َك حيفظ    اهللَ   إين أعلمك كلامت، احفظ  

استعنت فاستعن باهلل، واعلم أن األمة لو اجتمعت عىل أن ينفعوك بيشء مل ينفعوك إال بيشء  

قد كتبه اهلل لك، ولو اجتمعوا عىل أن يرضوك بيشء مل يرضوك إال بيشء قد كتبه اهلل عليك،  

 (.٢٦٦٩، وأمحد ٢٥١٦. )أخرجه الرتمذي حف«ت الص  وجف   ،رفعت األقالم

وقن   واملوعظة الفردية هلا تأثري خمتلف؛ فاحلديث الفردي يقتيض اإلنصات، واملستمع م 

ه له ال لغريه، وبقاؤه يف الذاكرة أقوى يف الغالب.  وج   بأن احلديث م 

أو عتاب عىل تقصري وُتاون،   الفردية قارصة عىل حديث عن خطأ،  املوعظة  وليست 

ث وصية عامة ت الئم أي شخص أو موقف؛ فاحلديث  فكام يف املوقفّي السابقّي: كان احلدي

واسعة   العامة  املساحة  وتبقى  حرج،  من  ُيلو  ال  قد  مبارشة  امل رتيبِّ  لواقع  ه  امل وج  الشخيص 

ة يشرتك فيها كثري من الناس.  د   تستوعب جوانب ع 

العرباض حديث  يف  كام  مجاعية،  النبوية  املوعظة  تكون  عنه    وقد  اهلل  بقت و  -ريض 

.  وكذلك حديث أنس: خطب رسول اهلل  -إليه اإلشارة  خطبة ما سمعت مثلها قط 

 : عند التقصرياملوعظة 

ريبِّ   ثل فرصة للم  وكام أن مواقف التأثر، والتهيؤ النفيس والوجداين ت الئم املوعظة، ومت 

َتساٍم   أحوال  تعرتهيا  البرشية  فالنفس  واخلطأ؛  التقصري  مواقف  فكذلك  ذلك،  يف  ليغتنمها 

 اق، وأحوال ضعف وقصور. وإرش

؛ فإنه جيدر بامل ريبِّ تدارك أحوال التقصري والضعف باملوعظة والتذكري، كام كان   ن َثم 
وم 

فخطب    ، عن أصحابه يشء    بلغ رسول اهلل   : قالريض اهلل عنه    عن أنس بن مالك،  يفعله  

عل  »ع  :  فقال أرَ   رضت  فلم  والنار،  ِّ   اجلنة  والرش  اخلري  يف  أعلم  ،  كاليوم  ما  تعلمون  ولو 

:  يوم أشد منه، قال فام أتى عىل أصحاب رسول اهلل : قال  ،ا« ولبكيتم كثري   ،لضحكتم قليال  

ا، وبمحمد  ا، وباإلسالم دين رضينا باهلل رب  :  فقال  ،فقام عمر:  وهلم خنّي، قال  ،غطوا رءوسهم

 خبمبهبجت ُّٱ  : نزلتف  ، : »أبوك فالن«؟ قال يب  ن أَ مَ :  فقام ذاك الرجل فقال :  قال  ،ا نبي  



وهو يف البخاري    ،٢٣٥٩(. )أخرجه مسلم  ١٠١:  املائدة)  . َّختمتهتمثحجمج حت

 . (دون موضع الشاهد ،٤٦٢١

يسار، عن رجلو بن  اهلل    ، من األنصار  عن عطاء  وهو ُماور يف    ،أنه سمع رسول 

إال وهو يناجي    ل  َص »إنه ليس من م  :  بهم، ثم قالورغ    ، رهموحذ    ،فوعظ الناس   ،ااملسجد يوم  

 (.٣٣٤٦. )أخرجه النسائي يف الكربى فال جيهر بعضكم عىل بعض بالقرآن« ؛ربه

والوعظ عند التقصري واخلطأ منهج قرآين؛ فقد جاء يف كتاب اهلل عز وجل وعظ املؤمنّي،  

وتذكريهم عند مواطن القصور، جاء ذلك يف سورة األنفال، يف التعقيب عىل اختالفهم يف  

والغ  فقالاألنفال   ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ چ:  سبحانه   نائم، 

 .(١: األنفال) چٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ

 ڇ ڇ چ چچ:  سبحانه   ويف التعقيب عىل أحداث غزوة أحد قال 

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ

 ڱ ڱ ڱ ڱڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ںں

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

 ٻ ٻ ٱ ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ

 ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک

  ١٥٤ - ١٥٢آل عمران: چ   ۀ ڻ

 وهكذا يف التعقيب عىل أحداث اإلفك، وغزوة حنّي..... إلخ.  



 املوعظة يف الغزو: 

يع ظ أصحابه يف املسجد وهو يف املدينة، فقد كان يعظ هم يف الغزو، سأل    وكام كان  

مه  حّي كل    هل حرضت رسول اهلل  :  ريض اهلل عنهام  رجل عبد اهلل بن عمرو بن العاص 

ي  نعم:  التميمي يوم حنّي؟ قال أقبل رجل من بني متيم  فوقف عىل    ، اخلويرصة  وذ  :قال له، 

فقال رسول    ، د، قد رأيت ما صنعت يف هذا اليوميا حمم:  فقال  ،وهو يعظ الناس،  رسول اهلل  

  ، وحيك: »ثم قال،  فغضب رسول اهلل  :  قال   ، عدلت  كَ مل أرَ :  قال  ،»وكيف رأيت؟« :  اهلل  

يا رسول  :  ريض اهلل عنه   فقال عمر بن اخلطاب  ، ن يكون؟«فعند مَ   ،إن مل يكن العدل عندي 

  ،قون يف الدين حتى ُيرجوا منه فإنه سيكون له شيعة يتعم    ،»ال، دعوه:  قال  ، اهلل، أال نقتله؟

  ،فال يوجد يشء  ،ثم يف القدح  ،فال يوجد يشء  ،فينظر يف النصل  ،ة ي  م  كام ُيرج السهم من الر  

. )أخرجه عبداهلل بن اإلمام أمحد يف السنة  سبق الفرث والدم«  ، فال يوجد يشء  ، ثم يف الفوق

١٥٠٤ ) 

 : ضوابط يف املوعظة

ينبغي أن ت وظ ف بالتوقيت والقدر    -كغريها من الوسائل واألساليب الرتبوية  –املوعظة

ا، بل  املناسب، وأن ت راَعى يف التعامل معها الضوابط الالزمة؛ فهي ليست عمال   ا حمض   تعب دي 

س مواطن التأثري فيها، وتاليف ما قد   امل ريبِّ يف تلم  هي وسيلة معقولة املعنى ينبغي أن جيتهد 

قلِّل من فاعليتها، بل ربام ي ؤدي أحيان ا إىل التأثري السلبي.   ي 
 ومن الضوابط املهمة التي ينبغي مراعاُتا يف املوعظة ما يل:  

 :  اإلمالل البعد عن  -1
ا، فإن طاقة   ا مؤثر  ا فصيح  النفس البرشية يعرتهيا السأم وامللل، ومهام كان املتحدث بليغ 

هلم   يتخو  وأن  واستعدادهم،  الناس  نشاط  ي  راع  ي  أن  به  يٌّ  فَحر  حمدوده،  له  حتم  عىل  الناس 

ريض    يفعل، ويبتعد عن إمالهلم، كام أوىص بذلك صاحب ه ابن مسعود  باملوعظة، كام كان  

 . اهلل عنه  



 :  التوازن في الترغيب والترهيب  -2

ترتبط املوعظة لدى كثري من املتحدثّي بالرتهيب، والتخويف، واإلنذار، وال شك أن  

القرآن   منهج  لكن  والدنيا،  اآلخرة  عقوبات  من  والتخويف  الرتهيب،  إىل  حتتاج  النفوس 

الرتهيب وحده، وسيأيت    ده، أووالسنة هو التوازن بينهام، والنفس ال ي صلحها الرتغيب وح

 بإذن اهلل عن الرتغيب والرتهيب.  حديث مفصل

 :  االعتدال -3

اللغة   العاطفة، وهي يف األغلب ال تسلك مسلك  الوجدان، وتستثري  اطب  املوعظة خت 

صحة   ومدى  العلم،  أهل  وخالف  النص،  داللة  ناقش  ي  ال  فالواعظ  الصارمة؛  العلمية 

االستدالل...، كام أنه الي وظِّف لغة العقل واملنطق الذي ي قرر املقدمات، ثم ينطلق منها إىل  

 فروض ويناقشها. النتائج، أو يفرتض ال

القصص  ويورد  العلم،  أهل  وأقوال  والسنة،  القرآن  من  بالنصوص  يستشهد  إنه 

اظ إىل   ع  واحلكايات، وهو يف ذلك كله ُياطب الوجدان والعاطفة، وهذا قد ي ؤدي ببعض الو 

 املبالغة، وجتاوز االعتدال، واستنتاجات وتعميامت غري دقيقة. 

بالغ الواعظ يف التحذير من ص غرية من الصغائر؛ فيحوهلا إىل كبرية وموبقة، وربام  فقد ي 

بالغ الواعظ يف استثارة الرجاء لدى الناس حّي   ي  جعلها سبب ا للضالل، وسوء اخلامتة، وقد 

شناعة   من  قلِّل  وي  املعصية،  شأن  من  ن  في هوِّ فيها؛  والرتغيب  التوبة،  عىل  حثهم  يستهدف 

ال  :  إن اهلل مل يقل» :  - وهو حيث هم عىل التوبة  -اخلطيئة، كحال ذلك اخلطيب الذي قال للناس

 «. إذا أسأتم فاستغفروا: سيئوا، ولكن قال ت  

واستخدامها يف السياق املالئم، والعناية بالوصف    ، كام يشمل االعتدال ضبط األلفاظ

الو   من  رأينا  وقد  تفريط،  أو  إفراط  دون  مَ ع  الرشعي  ي  اظ  الديان  أوصاف  والبغاءثةطلق   ،  ،

رية عىل بعض أحوال التساهل يف اللباس، أو ترصفات األهل واألوالد، وهذا فيه  وذهاب الغ 

 وإيذاء للسامع. مبالغة يف احلكم، 

اظ عن خروج ع  ث أحد الو  اوز الواعظ حد االعتدال يف وصفه للواقع، فقد حتد  وقد جي  



أصد مع  الفتيات  اآلق بعض  وبالغ يف حتذير  ليال    ،باء ائهن،  باالستيقاظ  طالبهم  د  لتفق    حتى 

 . ، ومعظم املصلِّّي الذي يسمعون هذا احلديث هم من األ رَس  املحافظةبناُتم

ح صل  ودعت له، وال ي    ،قامت عليه   ، وهو منهج الرشيعة  ة اهلل يف احلياة،ن إن االعتدال س  

، بل ربام كان سكوته  الناس سوى املنهج الرشعي، وُمانبته مدعاة للسأم والنفور من الواعظ

 من حديث مبالغ فيه.  اخري  

 


