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  .لو أن اإلنسان ذىب منو نور العين والشمس في رابعة النيار ىل ُيبصر؟

 ،ما أعقمو، ولكنو ال يوفق :شار إليو بالبنانوحده ال يكفي، قد يكون اإلنسان يال، فالعقل وحده ال يكفي، والعمم 
 ،لكن لم ُيرزق العقل الراجح ،أشياء كثيرة جدًّا حافظٌ  ،التدبير، وقد يكون عند اإلنسان كثير من العممحسن وال ي

ق يوجو إليو أسئمة وتأتيك اإلجابات ُتشر   ،فيكون ىذا العمم سببًا لمفتك بو وبغيره، يتبلعب بو أصغر الصحفيين
األمور  ليس ىناك عقل، ال يقيس ،ي تمك الصحيفةي فلاثم تُفاجأ أنيا بالخط العريض في اليوم الت ،بوُتغر  

سن نظر، فتأتي إجاباتو غير مسددة مع كثرة العمم والحفظ، فُيسأل عن أشياء بصورة صحيحة، ليس عنده ح
ىذه  وىمعو معول قوي  ،صمح، ييدمبسبب ذلك، فيذا ُيفسد أكثر مما ين الناس ثم ُيفتَ  ،فيجيب ويذكر أدلة

  .العمم لكنو لم يكن بيد راشدةالنصوص واألدلة والحفظ و 
فيما كنور العين مع البد لو من العمم والبد لو من العقل، فإذا اجتمعا  "بالحكمة"الداعية حتى يكون حكيمًا  إذن 

بصر األشياء عمى حقيقتيا، طيب من فقد العقل الراجح لكن عنده عمم طالب عمم ماذا يفعل؟ ضوء الشمس في
وال تتسرع، السيما فيما يتصل بالبرامج  ،وراجع أىل العمم ،منك شيء، شاورنقول: ال تستعجل، وال يصدر 

مة، وتحتاج إلى ُحسن المباشرة فيذه أخطر، ىذه تحتاج إلى عمم، وتحتاج إلى سرعة بديية، وتحتاج إلى حك
 .حسن اإلنسان أحيانًا الكتابة ونحو ذلك لكنو إذا خرج ببرنامج مباشر أزرى بنفسوتصرف، فقد ي

عميك أن تشاور وتستفيد من أولي األلباب، فيذا إذا  -من فقد العقل الراجح-حن بحاجة أن نقول لمثل ىذا ن نإذ
ُترك وحده يطيش، وكل يوم يخرج لك ببمية ومصيبة وباقعة، ومن كان عنده عقل وليس عنده عمم بما أنزلو اهلل 

ارجع إلى أىل العمم، اسأل  :فنقول ،ليس لو فقو في الدين ،-صمى اهلل عميو وسمم-عمى رسولو  -عز وجل-
 كمل ىذا، وبيذا نسمم من كثير من اإلشكاالت.أىل العمم، ال تثق بعقمك، فيذا يأىل العمم، شاور 

بح والصبلح عال واألقوال من جية الُحسن والق، الحكمة تقتضي معرفة بمراتب األشياء، مراتب األف"بالحكمة"
ة حديدة في الفرس في فم الدابة تمنعيا من مَ كَ حَ التدل عمى المنع،  "مَ كَ حَ "والفساد، قيل ليا: حكمة، ىذه المادة 

اآلخر، والُحكم كذلك، ألنو يمنع أحد الخصمين من التعدي عمى حق  ؛تضبطيا في سيرىا، الحاكم ،االنفبلت
ل في فيي منع من الخط ،ينضبط، تأتي أقوالو مسددة، وأفعالو مسددة عمى نيج صحيح ،صاحبيا مّ فالحكمة تز 

مراتب األفعال، ىناك ضرورات ثم  ،والخمل في القول والفعل، الحكمة تقتضي معرفة بمراتب األشياء ،الرأي
وليست عمى مرتبة  ،ليس عمى مرتبة واحدة، ثم إن الضرورات خمس ،عمى ثبلث مراتب ،حاجيات ثم تحسينيات

فإذا  ،درك ىذه المراتبفالحكيم ي ويأتي بعد ذلك العرض والمال، ،ثم العقل ،ثم النفس ،أعبلىا الدين ،واحدة
ال يستطيع أن يقوم بيذا وىذا، فإنو يقدم األرفع، كيف يعرف  ،ازدحم عنده مصمحتان البد من إىدار واحدة

 .   األرفع؟



ذا كان كل واحدة من قبيل الضرور  ي في يعرف أن ىذه في قسم الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات، وا 
 ،تتعمق بالمال هتتعمق بالعرض مثبًل، ىذه تتعمق بالنفس وىذ تتعمق بالدين وىذهفإنو ينظر ىذه  اتقسم الضروري

  .فيقدم التي تتعمق بالنفس عمى التي تتعمق بالمال
فقد تكون المصمحة متعمقة بالمجموع، يعني: مصمحة  ،كذلك أيضًا ىناك أمور تعتور ىذه األحوال واألعمال

مفسدة اللكنو ليس دائمًا، قد تكون  ،المفاسد مقدم عمى جمب المصالح ءومفسدة خاصة، فينا نقول: در  ،عامة
المفسدة الخاصة  ءدر  ؟،والمصمحة العامة تتعمق بالمال فماذا نقدم ،خاصة تتعمق بالدين وىو أعمى الضرورياتال

أنيا  "مفاسد مقدم عمى جمب المصالحال "درء عمى تحصيل المصمحة العامة، وليذا نعرف أن القاعدة المشيور:
ليس  "المصمحة العامة مقدمة عمى المصمحة الخاصة" فيميزان، وقل مثل ذلك إلى ليست عمى إطبلقيا تحتاج 

قد تكون المصمحة الخاصة مقدمة، لماذا؟ ألن المصمحة الخاصة تتعمق بالدين، والمصمحة العامة  ،عمى إطبلقو
ال التساوي بين المفسدة والمصمحة في المرتبة حنقدم؟ المصمحة الخاصة، لكن تتعمق بالمال، فازدحمتا، فماذا 

المفاسد مقدم عمى  ءوكبلىما يتعمق بالنفس أو كبلىما يتعمق بالدين فينا نقول: در  ،كبلىما من قبيل الضروري
  .جمب المصالح، أو نقول: المصمحة العامة مقدمة عمى المصمحة الخاصة

في المراتب، القاعدة المشيورة أنو ُيرتكب أخف الضررين لدفع أعبلىما، كيف نعرف  إذا تساوت مفسدتان ننظر
  .األعمى واألدنى؟

ال يتصدى ليا إال  -تبارك وتعالى-وال أقصد من ىذا أن الدعوة إلى اهلل  ،ويحتاج إلى عمم ،ىذا يحتاج إلى عقل
ىناك أشياء  :ثم يترك الناس الدعوة، ال، كما قمت ،من كان عمى ىذا المستوى الرفيع من الفيم والمعرفة والعقل

فالحكمة تتطمب ىذه األشياء، وكذلك يحتاج إلى النظر في أحوال المخاطبين،  ،يدركيا كل أحد، فالدعوة مراتب
، وليذا كما قال (ٔ)"فتنة لبعضيم كان إال عقوليم، تبمغو ال احديثً  اقومً  بمحدث أنت ما"ما القدر الذي ُيبينو ليم، 

، إذا عمم (ٕ)"ألن الجواب قد يكون فتنة ليذا السائل ؛من المسائل ما جوابو السكوت": -رحمو اهلل-شيخ اإلسبلم 
رىم أو عمم أن ُقدَ  ،الداعية أن عقول ىؤالء ال تحتمل ىذا الجواب وال تدركو وال تصل إليو ال داعي إلشغاليم بو

ن الميتدي الجديد إ"يقول:  -رحمو اهلل-شغال، وليذا شيخ اإلسبلم ابن تيمية فبل داعي لئل ،ية ال تتمكن منوممالع
الدخول في اإلسبلم، ال يمكن أن ُيخاطب بجميع األمور دفعة واحدة، فيذا خارج عن بمثل حديث العيد 

نما إلى وقت اإلمكان ن اىتدى ، فيذا اإلنسا(ٖ)"اإلمكان، وال يكون السكوت عن بعضيا من باب إقرار المنكر، وا 
ال يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ىذا خاتم ذىب تخمعو، متزوج وثنية تفارقيا، تعمل في  :حديثًا تقول لو

مستوصف، تحمق  بنك ربوي تخرج منو، ثوبك طويل تقصره اآلن عند الخياط، ما اختتنت تذىب إلى أقرب
ر لباسك ىذا، ىذا قد يرتد وال يحتمل وال غيّ  ،(ٗ)(())من تشبو بقوم فيو منيميا، وىذا المباس لحيتك أطمقيا وأعف

 يستطيع، لكن
                                                           

 .عنو اهلل رضي- مسعود بن اهلل عبد عن ،(ٔٔ/ٔ) برقم صحيحو، مقدمة في مسمم أخرجو - ٔ
 (.ٔ٘/ ٔ) والنقل العقل تعارض ودرء ،(ٕٗ: ص) الدين أصول في رسالة: انظر - ٕ
 لم أقف عميو. - ٖ
 (.ٜٗٔٙ) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو ،(ٖٔٓٗ) برقم الشيرة، لبس في باب المباس، كتاب داود، أبو أخرجو - ٗ



 األخطرا و *** مرضان مختمفان داوىإذا بدا من جسم المبيبَ  إنّ 
التوحيد والقضايا العظام، ثم تأتي القضايا األخرى شيئًا ب -عمييم الصبلة والسبلم-كما كانت دعوة الرسل -أبدأ 

والطريقة التي ُيخاطب  ،ىذا والطريقة التي ُيخاطب بيا ،فُيراعي استعداد النفوسفشيئًا بحسب ما ُيطيق ويحتمل، 
أن ُيتعامل مع كل واحد من  ةىذا، وال يكون المحرك لو ىو االندفاع والحماسة فحسب، وليذا كان من الحكم بيا
وما يقدم لو من التعميم وما ُيطالب بو وما يؤجل، الدعوة بالحكمة تقتضي  ،ن بحسب حالو فيما يقال لومدعويال

أن تكون بعمم، الدعوة بالحكمة تقتضي البداءة باألىم، الدعوة بالحكمة تقتضي أن نبدأ باألقرب واألسيل إلى 
 .تبارك وتعالى-طبلب العمم والدعاة إلى اهلل بو غير ما نخاطب باألفيام، نخاطب العامي 

اليجر متى ُييجر الشخص، اليجر تأديب فإذا كان ال ينزجر من اليجر فبل داعي ليجره، يتحول الداعية  قضايا
أو الياجر إلى كونو ميجورًا بعد أن كان ىاجرًا، فبل يصح ىذا، إنما ييجر اإلنسان يعالج ويداوي باليجر فإذا 

مم، إذا كان ال إنما ييجر ليداوي أو ليسْ  ،كان يزيد من ضراوتو وشره وعتوه بسبب اليجر فاليجر ىنا ال محل لو
 .يسمم من شره إال بيجره

 يتحدث في الحينما يتحدث في مناسبة، عبادة من العبادات مثبًل  ،وىكذا ُيراعي المناسبة في المكان والحال
 يميق، ويتحدث عن أحكام الحج في شير عن صيام في موسم الحج، فمثل ىذا المثبًل يتحدث  ،موضوع آخر

بعمم، المقصود أنو ُيقدر المصالح والمفاسد،  ضُيعرِ  ضضان أو عند دخول الشير، وىكذا أيضًا حينما ُيعرِ رم
}اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّك ما الفائدة منيا؟  ،الباء ىذه لماذا جاءت؟ {ِباْلِحْكَمةِ } :-تبارك وتعالى-وتأمل قولو 

 َواْلَمْوِعَظةِ  ِباْلِحْكَمةِ }وبالموعظة الحسنة، قال:  :ما قال ،موجودة فيما بعده غير وىي، [ٕ٘ٔالنحل:] {ِباْلِحْكَمةِ 
عمى معنى زائد يتعمق بالحكمة وىو االستصحاب، أنك تستصحب دلت ، فالباء ىذه حينما دخمت {اْلَحَسَنةِ 

حال الغضب الحكمة معك في كل دعوتك في مراحميا المختمفة، ال يصح أن تتخمى عن الحكمة في الدعوة، 
مع الصغير والكبير، مع الجمع واآلحاد، في بمدك وفي خارجيا، عبر الفضائيات وفي المسجد، الحكمة  ،والرضا

ال حصل منو شطط ،تصاحبك دائماً           .ال يمكن أن تفارق الداعية وا 
، فيذا يدل عمى أن الدعوة ال يصح أن اْلَحَسَنِة{}اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة ىنا أنو قال: الحظ و 

، لكن في [ٕ٘ٔ]النحل: }َوَجاِدْلُهْم{تتخمى عن ىاتين الخصمتين؛ ألنو كما سيأتي في المجادلة جاء بالفعل قال: 
ثم بعد ذلك تريد أن تنكر عمى ىذا سمعت منو  ،ال تنَس الحكمةو  ،الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، ال تغضب

لربما بعضيم دعا عميو أو نحو  ،ونغضب ونتكمم بكبلم يجرح أحياناً  ،سى كثيراً ننحن ن ،نغمة في الجوال محرمة
قد يكون ىذا اإلنسان ال يعمم أصبًل أن ىذا  ،ذلك في المسجد، ال، ال ينفرط الصبر، بالحكمة والموعظة الحسنة

، وقد يكون وكل ما تقولو في المسجد عن ىذه النغمة ىو ال يفيم وقد يكون أعجميًّا ،ال يعمم هبمدجاء من  ،حرام
وقد حصل ىذا، أحد ىؤالء كان في سائر الصبلة ىذه النغمة موسيقى أغنية طول  ،حديث عيد باإلسبلم

ذا بالرجل تفقطوالناس يسمعونو، فغضب الناس ينتظرون متى يسمم اإلمام  ،الصبلة بين أنو ما أسمم إال قبل ، وا 
م، م  عوتُ  ،نبي  تُ  ،أخبرىم أن ىذا حديث عيد فكان يمكن أن يرتد، فبل تستعجل ،نحو أربعة أيام، أدركيم اإلمام

كو لعمم عن بعض من كان فيو صمف أن تص يمكن كما قال بعض أىل اوتنصح، تذكر بالمطف واإلحسان، ال
 ،نقدم ىذه الدعوة بقالب مقبول بأسموب لطيفأن  يمكن، البد الاقبل مني،  :بالجندل وتنشقو الخردل وتقول لو



ويصده عن القبول وعن أىل الخير  ،وال داعي لجرح المشاعر، فإن ىذا األثر قد يبقى دائمًا يتذكره وال ينساه
     .عن المنكر وناهٍ  ،أو من آمر بالمعروف ،جميعًا بسبب كممة سمعيا قبل ثبلثين سنة من داعية

ألن  ؛بالحكمة الحسنة :، وفي الحكمة ما قال"الموعظة الحسنة"و  :الموعظة قالفي والحظ ىنا أنو أطمق الحكمة، 
سن وصف ذاتي ليا، فبل تحتاج أن تقيد، لكن الحكمة حسنة في كل حاالتيا وال يمكن أن تقع غير ذلك، فالحُ 

ر وقتيا، ولذلك من األمور في غي ،محميا الموعظة قد تكون بالتي ىي أخشن، قد تكون ىذه الموعظة في غير
يصعب الكبلم فييا في مقامين الناس في المآتم وفي األفراح، وقد يكون التصرف و حرج الداعية أحيانًا التي ت

غير المحسوب يحول ىذه المناسبة إلى شيء آخر، ولذلك يحتاج الداعية إلى أن يتبصر، ويتصرف بأسموب 
 الئق.

ىذا "وذكر ىذا بعض المفسرين يقول:  -رحمو اهلل-بالحكمة؟ من أىل العمم كالحافظ ابن القيم  بمن الذي ُيخاطَ 
لو مؤثرًا لو عمى  ا فيو محبًّابل يكون طالبًا لو راغبً  ،هاعاند الحق وال يأبلممستجيب القابل الذكي الذي ال ييكون 

، ىكذا قالوا، (٘)"تاج إلى موعظة وال جدالغيره إذا عرفو، فيذا بحاجة إلى أمر ونيي فُيدعى بالحكمة وال يح
 ،ويحتاج إلييا الداعية عند الموعظة ،أن الحكمة يحتاج إلييا في الجدال -واهلل تعالى أعمم-والذي أظنو أقرب 

 .فيي في كل الحاالت كما سبق، ال تختص بيذا القابل
  .الموعظة؟، ما ىي }َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة{: -تبارك وتعالى-ثم تأمل قولو 

وقد ُتطمق  ،الموعظة ىي األمر والنيي المقرون بالترغيب والترىيب، كثير من أىل العمم ُيطمقيا عمى ىذا المعنى
عمى نفس الرغبة والرىبة، والمقصود بيا القول الذي يحصل بو التميين لممدعو، يحتاج إلى شيء من التذويب 

عريكتو من أجل أن يقبل، فيحتاج إلى شيء، التذكير أن تمين  ،ليذا الجميد، يحتاج إلى شيء من الجذب
العاجمة في ِقصر الدنيا، تذكير بمنافع ىذا الذي تدعوه إليو  ،بالنياية ،باآلخرة، يحتاج إلى تذكير بالمصير

بخبلف  ،واآلجمة، ومضار ذلك الذي تنياه عنو في العاجل واآلجل من قمب مشفق محب لو، فينجذب ويقبل
شر لو بأسموب فظ غميظ فإن ذلك ينفره عن ما تدعوه إليو، وبيذا نعرف متى تكون الموعظة توجيو األمر المبا

    .؟"الموعظة الحسنة"حسنة، ولماذا ُقيدت بيذا القيد 
قد يكون مريضًا،  ،فميس كل موعظة حسنة، قد تعظ إنسانًا لو سمعت منو قبل أن تعظو لعذرتو، قد يكون معذوراً 

وقدر  ،قد يكون متأواًل، قد يكون من أىل  العمم، لربما لو أبان لك دليمو ونحو ذلك القتنعت بقولو، فبل تتعجل
والمقصود أن الموعظة الحسنة ىي التي  ،لى حكمة مع الجميعإوليذا أنت بحاجة  ،األمور بصورة صحيحة

إنما ىي التي تؤلف القموب  ،شيير وجرح لممشاعرة وغمظة وفضح وتظاظتدخل القموب وال يحصل ذلك بف
أو خطاب المتيم  ،النافرة، والنفوس الشاردة، الولد أقرب الناسٍ إليك لربما لو استعممت معو أسموب التعنيف

وقد يكون بريئًا مما تظن بو لربما نفر منك غاية النفور، وكم سمعت من أبناء يفصحون  ،تخاطبو عمى أنو متيم
األب يعظ دائمًا لكن موعظة ليست  ،كرىيم وبغضيم آلبائيم، والسبب أن األسموب غير مناسبوُيبينون عن 
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نما ىي بالتي أخشن، اليدف أن يستجيب وأن يقبل إذ ،بالتي ىي أحسن  :قدميا بطريقة يقبميا، حينما يقول نوا 
  لينة ومقبولة ويحصل بيا المطموب.معناىا البد أن تكون  "بالتي ىي أحسن"

، وكذلك بعض "الصواعق المرسمة"، و"مفتاح دار السعادة" :في مثل -رحمو اهلل-ابن القيم ك التفصيل ل ذلفصّ 
ه شيء من الغفمة والتأخر طب بيا من عندو ة ىذه خُ نالموعظة الحس" :يقولون "ررنظم الد"المفسرين كما في 

باالستجابة فيحتاج إلى حث فيوعظ ويذكر بترغيب  ، عنده تباطؤ(ٙ)"، بغمبة شيوة ونحو ذلكوالتباطؤ والتمكؤ
  .وترىيب مما يدفعو إلى االمتثال، ىكذا يقولون

موعظة ىو  إنما الذي يحتاج إلى ،ال شك أن القابل المستجيب الذي خفي عميو ىذا األمر ال يحتاج إلى وعظو 
ختصاص بعض الناس بالموعظة في االستجابة، ىذا ال شك فيو، لكن ذلك ال يعني ا من عنده شيء من التباطؤ

كون بحاجة إلى وعظ، وأحيانًا فقط بحاجة يفأحيانًا  ،وبعض الناس بغيرىا، ال، اإلنسان نفسو تكون لو حاالت
صحيح ما كنت أعمم، ويشكرك  :فيستجيب ويقول -صمى اهلل عميو وسمم-إلى تعميم أن ىذا ثابت عن النبي 

ولو أعمال ومزاوالت في بعضيا يحتاج إلى  ،ولو أوضاع ،حوالولو أ ،عمى ىذا ويمتثل، فاإلنسان لو أطوار
نما المقصود بالموعظة ىو الزجر والردع من أجل أن ينكف عن  ،موعظة وفي بعضيا ال يحتاج إلى ذلك، وا 

ن لم تكن كذلك فميست  ،ذعنبو، أن تنكسر نفسو وي -عز وجل-وأن يمتثل ما أمره اهلل  ،المخالفة ويتأثر وا 
و: ل لتقال ىذا كمو البد منو،  ،-العبارات ،الصيغة-وليذا فإن ُحسنيا يشمل مضمونيا كما يشمل مبناىا  ،بحسنة

ى، ال، قدم لو ىذا الكبلم بأسموب المشفق، وانظروا دعوة وانتيَ  ،قال اهلل وقال رسولو فاقبل عني ،اأنا أقول حقًّ 
 يتكمم من عمو الل فرعون ماذا قال، أسموب المشفق، ألبيو، وانظروا في مؤمن آ -عميو الصبلة والسبلم-إبراىيم 

يا جماعة  :ويقول ليم ،قل عن بعض الوعاظ، كان يعظ الناسرقون ويموتون كما نُ تكأن الناس ىم الذين يح
كيري ميري، بكرة يعني ماذا؟ يعني يوم  :ني بكرة أحد يقول ليأتيالمسألة فييا جنة ونار، المسألة جد، ال ي

المسألة جد جنة  :لكن المشكمة في الناس، يقول أنو قد ضمن النجاة، ىو ناجٍ  فيم منوتالقيامة، فيذا الكبلم 
ص نفسك، لكن كيري ميري، خم   :كل لو سيأتيك أحد يق : كيري ميري، ىلأحد بكرة يقول لي نيأتييال  ،ونار

ويرمي ىذا  ،و، لذلك تجد اإلنسان أحيانًا يتكمم عن اآلخرين فيضمل ىذا ويرمي ىذا بكذااإلنسان أحيانًا ينسى نفس
وكأنو جالس عمى عتبة الجنة آخذ  ،أحد من األخيار والصالحين ومن أىل العمممنو ويرمي ىذا وال يسمم  ،بكذا

وما موقعك؟ فاإلنسان أحيانًا ينسى نفسو  ،ببابيا ويتكمم من ىذا المنطمق، وأنت إذا كان كل ىؤالء ىمكى ما حالك
 ويغفل.

كان يمقى  -صمى اهلل عميو وسمم-، النبي [ٕ٘ٔالنحل:] {}َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسنُ : -تبارك وتعالى-ثم قال اهلل 
ي أحسن مع كان يدعوىم ويجادليم، فاهلل عممو أن تكون المجادلة بالتي ىو من قومو أذى كثيرًا، ورموه بالعظائم، 

ذلك الصمف الذي كان يمقاه منيم، الحظ المجادلة يكون فييا حضور قوي لمنفوس، ولذلك المناظرات بين العمماء 
، بعضيم يزحف لآلخر حتى يأخذ بمحيتو ولربما قذفو، اوبين الفقياء ذكر جماعة من أىل العمم أشياء وأمورً 

يتز بو مرتبتو رة والمجادلة؛ ألنو يشعر أن ذلك لربما توتحمر الوجوه، لماذا؟ حضور قوي لمنفس في حال المناظ
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لو في  "اإلحكام"صر عمى الباطل، وقد ذكر ابن حزم مثااًل عجيبًا ألحدىم كما في كتاب ومكانتو، ولربما ي
ليست  :بطريقة خاطئة، فمما قالوا لو -تكمم باآلية-أصول الفقو: أن أحد ىؤالء من المنتسبين لمعمم نطق باآلية 

 ، معناه(ٚ)ىكذا، قال: بمى، فأحضروا لو المصاحف، فقال: ال، فدخل إلى بيتو، يقول: فجاء بيا والحبر لم يجف
االحتجاج لتصويب شيء ، فالمجادلة ىي ؟ينئون، ما أخطأت ُتخط  مصيبأنا  :رىا من أجل أن يقولغيّ أنو 

بطال ما ي ون مع من يريد إقرار الباطل وال يريد الحق فيذا ال خالفو، والكبلم في الجدل يطول، الجدل أحيانًا يكوا 
أو  ،جادل في أمور من صعاب المسائل واألغاليط من أجل أن ُيظير ما عندهل، يكون أحيانًا مع متمحل يُيجادَ 

يحب الجدال، أو  ،في نفسو أو من أجل أن يقضي وقت الفراغ، أو ُيشبع نيمةً  ،أن يختبر اآلخرين في عمميم
ل، من يقصد رد الحق بكل وجو وال جادَ فيذا ال يُ  ،أن تقع أو يبعد جدًّا ،يجادل في أمور فرضية ال يمكن أن تقع

ل، ولذلك تسمعون قبل أيام في بعض القنوات سمعتو في اإلذاعة تمك القناة جادَ يريد أن يسمع الحق فيذا ال يُ 
وبين رجل آخر يجادل في ىذه القضية  ،عن النقاب من أىل العممتخرج في اإلذاعة مناظرة بين رجل يتحدث 

ىذا ال عبلقة لو بالدين، فتعجبت من األسموب، ذاك يتكمم بأدلة وحجج وبراىين بكبلم عممي وبيدوء، أما  :ويقول
من  ،؟!إطبلقًا، وين الدعوة إلى الحوار ع من اآلخر شيءٌ لئبل ُيسمَ  ؛مؤل االستديو ضجيجاً  ،ذاك فمؤل الدنيا

عمى الذات، والسياط التي أليبوا بيا جمود  ئقصائي ومن ُأحادي الرأي والتفكير والمتقوقع والمنزوي والمنكفاإل
ىذا  ،يسمع ما يقولو ىذا الرجل من أىل العمم في مسألة النقابأن ، ال يريد أحدًا ؟!-عز وجل-الدعاة إلى اهلل 

إذا سألو أحد عن سؤال  -رحمو اهلل-الشعبي كل، يقال لو كما كان يفعل بعض أىل العمم مثال، فيذا ال ُيجادَ 
، الذي يريد أن يجادل في مسائل بدىية أو في قضايا فقط لمجدال أو نحو ذلك ؟كم بمغ سعر الحنطة :يقول لو

، عمو أن يفيم، إذا ؟الكيف الح :ول ىاه، تقول :، طبعًا غالبًا لن يفيم ىذا، يقول؟كم بمغ سعر الحنطة :ول قل
 لو و إذا كانوا عمى طعام يقل مات، وبعض المشايخ كان يقولفي مسمّ  ،جاءك إنسان يريد أن يجادل في بدىيات

، ىذه المجادلة بالتي ىي أحسن تكون لمن عنده شبية، عنده إشكاالت، عنده إيرادات، عنده رواسب، ارزً أُكل  :ول
ك ءورا ،اهلل لو: اتقِ  تقول ىذا ، يحتاج إلى وعظل الرؤى معينة منحرفة، فيذا ُيجادَ  ،عنده خمفية معينة، مواقف
أن يثبتني عميو، ىذا ما يحتاج  -عز وجل-دعو اهلل أعتقد ىذا أنو حق أموت عميو و موت وجنة، يقول لك: أنا أ

الصحيحة، يحتج عميو إلى موعظة، ىذا يحتاج إلى مجادلة لكن بالتي ىي أحسن، فيحتج اإلنسان بيذه األدلة 
، أن (ٛ)"ال يوردون دليبًل إال جعمتو حجة عمييم"، يقول: -رحمو اهلل-بأدلتو كما كان يفعل شيخ اإلسبلم ابن تيمية 

ال تتحول المجادلة إلى مشاتمة وانتصار لمنفس، ابدأ معو بنقطة االتفاق، تجنب العبارات المستفزة، اجعل لو خط 
أنا ما أقول ىذا،  ،أنا أعوذ باهلل ،ال :ل في زاوية ضيقة، أنت قمت كذا، يقولجادَ رجعة، بعض الناس يحشر المُ 

ال يصح  والحمد هلل أنو ،الحمد هلل ىذا الظن بك أنك ما تقول ىذا الكبلملكن: عندي شيود،  ،أنت قمت :يقول
قمتو، يا أخي لو  أنت ،ال :بعض الناس لكنعنك ىذا وال يثبت، ومثمك ال يقول ىذا، بارك اهلل فيك وسددك، 

    .في حمقك قفزتفي زاوية اليرة كدويبة  حشرتَ 
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نو يورد الشبية نقدًا ويرد إ :ضخم الشبية كما كان يفعل بعض الناس، وليذا قالوا عن الرازيوىكذا أيضًا ال ن
أن يكون خم الشبية الرد يجب الشبية يقررىا بطريقة قوية ويأتي الرد ضعيفًا، ال، ال تضبعمييا نسيئة، يأتي 

لى آخره معناىا إ، وما إلى ذلك بعيدًا عن التحامل والترذيل والشتائم، فإذا تحولت القضية قويًّا لى شتائم وسباب وا 
ىذا ميدان  ،جد عنده ُحجج فتحولت القضية إلى مغالبة، الُحجج ىي التي تفعل فعمياو ال ي ،أن الُحجج قد أقفرت

جداليم إلى مياترة وشتائم  فإذا أفمس الناس من الحجة تحول ،ديالُحجج وليس ميدان الشتائم والعراك باألي
، وكثيرًا ما يختمط عمى اإلنسان قيمة النفس -تبارك وتعالى-وسباب ال تميق بالعقبلء فضبًل عن الدعاة إلى اهلل 

لرجوع عن نو إن تراجع عن الرأي معنى ذلك أنو حط من قيمتو عند الناس، ال، اأعند الناس وقيمة الرأي، فيعتقد 
ع الحق خير من أن تستمر عمى الباطل، والكبلم عمى ىذا كثير، الباطل فضيمة، الرجوع إلى الحق فضيمة، تتب  

ولذلك ينبغي أن يكون ىناك في المجادلة أسموب حكيم بحيث ال ُتشعر ىذا بطريقة مباشرة أنو قد ذل وانكسر إال 
ال تقصد ىدايتو، فعندئذ ىات من  ،اإلنسان وبيان جيمو في حالة وىي ما إذا كنت تقصد من المجادلة كسر ىذا

صاحب ىوى، وال يقبل  ،الُحجج القوية ما يكسره، متى يكون ىذا؟ إنسان فتن الناس وىو جاىل صاحب ُشبو
وُيفضح  ،وُفتن بو الناس، تقام محاضرة وُتدمغ بيا ُحججو وُيبطل باطمو وُيكسر ،الحق، وال يريد من الجدال الحق

نما نقصد  ،يمو، ىذا ال إشكال، ال نقصد ىدايتووُيعرى ج نبين جيمو لمناس فيذا ال إشكال فيو، لكن ما عداه أن وا 
ال  ،قيمتو باقية كريمة، إنما المقصود كشف الحقيقة واالىتداء إلييا في سبيل اهلل وهلل ،يشعر أن ذاتو مصونة

وال  ،كل ذلك يدل عمى أن ىذه المجادلة تكون بالتي ىي أحسن، فيذا القيد البد منو ،لشيء من حظوظ النفوس
    .القوالب كميا بالتي ىي أحسنو يصح أن تتحول المجادلة إلى شيء آخر، فتكون العبارات واألساليب 

وكذلك أيضًا ىي ذ األفضل، تخير األحسن واألنفع واألرفع واألرفق، ترددت بين عبارتين خ {}َأْحَسنُ ىنا قال: و 
بالتي ىي " ،قه فتنزل معو، حم  حفظ لسانو، قد ال يتأدب فبل تجار ما يقولو ذاك، فقد ال ينضبط، قد ال يأحسن م
 }َوَجاِدْلُهْم{، تكون كالشجرة المثمرة يرمييا الناس بالحجر وُتسقط عمييم الثمر، والحظ ىنا أنو قال: "أحسن
، }َوَجاِدْلُهْم{، ما قال: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي ىي أحسن، [ٕ٘ٔ]النحل:

ال فاألصل في {}ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسنُ دل عمى أن المجادلة حالة عارضة، وأن اإلذن فييا إنما يكون بيذا القيد  ، وا 
الَِّذيَن } -عمى سبيل الذم-نما وردت في مقام الذم المجادلة انظروا إلى ورودىا في القرآن في عامة المواضع إ

وىي  ،، وتتبع ورودىا في القرآن[ٙ٘الكيف:] {َوُيَجاِدُل الَِّذيَن َكَفُروا ِباْلَباِطلِ } ،[ٖ٘الشورى:]{ ُيَجاِدُلوَن ِفي آَياِتَنا
}ِبالَِّتي ِهَي وبيذا القيد  ،مبة فبل ُيمجأ إلييا إال عند الحاجةكما يقولون، وىي األرض الصدالة مأخوذة من الجِ 

توتر فما تحتاج إلى من يصب عمييا مزيدًا من الوقود فتشتعل نارًا ال، يكفي أن فييا حضور النفوس و {َأْحَسنُ 
}اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة ، قال: }َوَجاِدْلُهْم{محرقة، وأيضًا لما كانت المجادلة لممعرضين والمخالفين 

 ،لدييم شبيات ،، جاء بضمير الغائب ألولئك الذين لم يقبموا دعوتك}َوَجاِدْلُهْم{، ثم قال: ِعَظِة اْلَحَسَنِة{َواْلَموْ 
  ، وجاء ىنا بيذا الضمير ضمير الجمع لمغائب.}َوَجاِدْلُهْم{ ،لدييم عقائد يحتاجون إلى مجادلة

، ىذه فييا عبرة حيث ختم [ٕ٘ٔ]النحل: َسِبيِمِه َوُهَو َأْعَمُم ِباْلُمْهَتِديَن{ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَمُم ِبَمْن َضلَّ َعْن }ثم قال: 
 [ٛٗ:الشورى] {اْلَبََلغُ  ِإّلَّ  َعَمْيكَ  ِإنْ } -عز وجل-اهلل بيا ىذه اآلية، عميك أن تُبمغ وعميك أن تقدم الدعوة إلى اهلل 

قمبو عمى كذا، وىذا  وىذا فيو كذا، وىذا منطوٍ  ا يصمح،ىذا ما فيو خير، وىذا م :قموبيم ليس عميك أن تُنقر عن



صمى -ال، ما ُأمرنا بيذا، النبي  ،وىذا يتستر بكذا من أجل كذا، ال ،وىذا يتظاىر ،يقصد فقط كذا، وىذا ُيمثل
وىو رسول اهلل ومؤيد بالوحي ُيعمن الناس بأنو ما ُأمر بأن يشق عن قموب الناس، عن  -اهلل عميو وسمم

، [ٕ٘األنعام:] {َما َعَمْيَك ِمْن ِحَساِبِهْم ِمْن َشْيء  }قر عن قموبيم، ُيعمن ىذا، فالقموب تُترك لربيا وال ُين ،صدورىم
، فيي فييا تعميل }إن ربك{ىذه ُتشعر بالتعميل  "إنّ " }إن ربك هو{حسابيم عمى اهلل، فيذه الجممة أيضًا 

ىذا ما فيو خير،  :لو دعوة إنسان أو نحو ذلك وتق، ال تترك الدعوة أو -عز وجل-لبلستمرار بالدعوة إلى اهلل 
، ىذا [ٕ٘ٔالنحل:] {ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَمُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبيِمهِ }ىذا ُينافق، استمر فاهلل بصير بالعباد،  ،ىذا يتظاىر

األمر ليس إليك، ما عميك إال الببلغ فبل تيأس من ىداية أحد، وأيضًا ال تحزن إن لم يستجب لك الناس، فالعمم 
ِإنَّ َربََّك ُهَو }، وىكذا أيضًا تأمل قولو ىنا: -تبارك وتعالى-بمن ييتدي ومن ال ييتدي ىذا كمو موكول إلى اهلل 

 "ىو"الفصل بين طرفي الكبلم بالضمير  ،"ىو أعمم"تقوية لمكبلم  فيو "ىو"، فالمجيء بضمير الفصل {َأْعَممُ 
ىو وحده فقط أعمم بمن ضل عن  ،أو الحصر ،شبو االختصاصأو ي ،يقوي، وفيو أيضًا داللة عمى االختصاص

َوُهَو َأْعَمُم ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَمُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبيِمِه } الضال سبيمو، ليس ذلك إليك، والحظ ىنا أنو قدم
     .ىو أعمم بمن اىتدى وىو أعمم بالضالين، لماذا قدم من ضل عن سبيمو؟ :، ما قالِباْلُمْهَتِديَن{

من أىل العمم من يقول: ألن دعوة ىؤالء أوكد، فالمستجيب القابل يسمع منك، لكن أولئك الذين لم تصميم ىذه 
 {}َلْيَس َعَمْيَك ُهَداُهْم َوَلِكنَّ المََّه َيْهِدي َمْن َيَشاءُ  ،نيم ُضبللال تتركيم؛ أل ،اليدايات بحاجة إلى مزيد من الجيد

في باب الصدقة والنفقة واإلحسان إلى الناس، ما نقدمو إنما نقدمو ألنفسنا، فيذا فيو تأكيد عمى  ىذا، [ٕٕٚالبقرة:]
ومجادلة بالتي ىي  ،دعوة الُضبلل والُبعداء من الناس، وأن ىؤالء بحاجة إلى رفق وحكمة وموعظة حسنة

نما أحسن، ما ىي فقط بالمطف والرفق بأصحابنا وزمبلئنا وأحبابنا،  ع، ثم فيو إشارة أيضًا إلى أن الجمي معوا 
ويكون من أنصار دين  ،الناس ويدعو ،ىؤالء قد يتحول الواحد منيم فيما بعد إلى داعية ُيشمر في ىذا الطريق

ومن  ،وآذوه صاروا من خيار المسممين -صمى اهلل عميو وسمم-، كثير ممن حاربوا النبي -تبارك وتعالى-اهلل 
ونحن نترضى عمييم إلى يومنا ىذا إلى يوم القيامة، فاهلل أعمم  ،بلم ببلًء حسناً الدعاة إلى اهلل وأبموا في اإلس

وىو أن ال نتسرع في الحكم عمى  -تبارك وتعالى-، وبيذا نأخذ أدبًا في الدعوة إلى اهلل عميك أن تدعو ،بعباده
حكم عمى أحد من ال تستعجل، وقد جربت ىذا في نفسي وجربو كثيرون، لربما اإلنسان يتسرع في ال ،الناس

   .الناس ثم يتبين لو خطأ ذلك الرأي والنظر
ميما بدا اإلنسان بعيدًا فيو صمف وجفاء وغمظة وبعد عن الخير إال أنو إذا "فالناس كما قال بعض الفضبلء: 

القشرة والرحمة والحرص عمى نفعو ومصمحتو ووجد األمان سرعان ما تتكشف تمك  وجد الكممات الصادقة والحنوّ 
ىم يصارعون في "، يقول: ؟، لكن ىؤالء الناس من أين جاءتيم ىذه الطبقة الغميظةالصمبة عن ثمرة حموة شيية"

وبكل ما استطاع  ،الحياة فيشعرون أنيم في بيئة في غابة إن لم يغش ويخدع ويأخذ حقو بكل ما أوتي من قوة
ال فإن حقو ُمضيع، فيبدوم وجد من يمسح عمى آالمو وييتم بمشكبلتو،  ، لكن إن"ىكذا أمام اآلخرين ن حيمة وا 

، اخمص في دعوتو تتكشف ىذه القشرة عن شيء آخر، فيذا تجده كثيرً وي ،وجد من يعطيو األمان ويثق بو
يشكو ىمومو وآالمو وندمو وما يتردد في نفسو  وجد من يعرف كيف يصل إلى قمبو بدأ اإلنسان العاتي لربما إذا



فبل نتسرع في الحكم عمى  ،و عميو من الباطل ومحاولة التوبة والصبلح واإلصبلحمن أمور تدعوه إلى ترك ما ى
  اآلخرين.

 -صمى اهلل عميو وسمم-التخمق بيذه اآلية وما تضمنتو تعطينا أن كل من قام مقامًا من مقامات الرسول  :وأخيراً 
 أو دعوتيم فإنو يجب عميو أن يكون سالكًا لمطرائق الثبلث:  ،أو سياستيم ،في إرشاد المسممين

ال كان منصرفًا عن اآلداب اإلسبلمية وغير خميق  ،الحكمة، والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي ىي أحسن، وا 
ة يتطمب إببلغ الحق ليا بيذه ضًا مصالح األمة لمتمف، فإصبلح األمبسياسة األمة وُحسن تدبير الدعوة، ومعر  

وىؤالء يمقون في طريق المصمحين الشوك  ،مبسأو متعنت أو م ،رق الثبلث، فالمجتمع ال يخمو من مستجيبالط
لكشف القناع كما يقول الطاىر ابن عاشور  ؛من الشبيات بقصد أو بغير قصد، فينا يحتاج الداعية إلى اإلقناع

 .(ٜ)رحمو اهلل تعالى-
، فيحتاج اإلنسان أن يرجع إلى القرآن، الشيء الكثير عاني العظيمةيذه الجممة اليسيرة القصيرة تحتيا من المف

نما ىو حديث ينطمق من القرآن،  ،ليس فمسفة عقمية -تبارك وتعالى-والكبلم في الدعوة إلى اهلل  االنطبلق من و وا 
 القرآن أنفع وأبرك وأبمغ.

أن يجعل القرآن الكريم ربيع قموبنا، ونور صدورنا، وذىاب أحزاننا وجبلء ىمومنا، الميم  -عز وجل-سأل اهلل أ
وأطراف النيار عمى الوجو الذي يرضيك  ،وارزقنا تبلوتو آناء الميل ،وعممنا منو ما جيمنا ،ذكرنا منو ما ُنسينا

 عنا.
ياكم لما ي -عز وجل-سأل اهلل أ ويقينا شر أنفسنا، وصمى اهلل عمى  ،رشدناحب ويرضى، وأن يميمنا أن يوفقني وا 

  وآلو وصحبو. ،نبينا محمد

                                                           

 (.ٜٕٖ/ ٗٔ) والتنوير التحرير: انظر - ٜ


