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  مفهوم احلكمة يف الدعوة 

٢  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  املقدمة 

  : احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه وبعد
 ما يلحظ يف الساحة من - يف تقديري -فهذه كلمات يف احلكمة والدعوة دعا إليها 

ل يدعون إىل اهللا، ويالقون يف دعوم ما يالقيه من يقوم نشاط يقوم به رجال أفاض
  . مبهمتهم يف املاضي واحلاضر ويف كل حني، فهي سنة اهللا يف احلاضرين والغابرين

وقد القى أنبياء اهللا يف ذلك ما القوا من العنت . والدعوة إىل اهللا هي طريق املرسلني
وطبقات كبرية من املأل الذين والصدود واإلباء واالستكبار من لدن فئات كثرية، 

  {استكربوا                                

        { )١( .  

  . ويف هذه الكلمات سوف ينحصر الكالم على احلكمة بيانا ملعناها وإيضاحا ملدلوالا
ذلك أن احلكمة إذا اقترنت بالدعوة فإا تقوي األمل واليقني، وترتفع باملدعوين إىل 

تغري طباعهم مستوى الشعور باملسئولية والتكليف، وإذا ما تأكد فيها هذا الشعور فسوف ت
فحق على الداعي إىل اهللا أن يعمل على إيقاظ هذا . وتعتدل مسالكهم ويصح توجيههم

هذا وسوف أعرض إىل تعريف كل من احلكمة واملوعظة احلسنة واجلدال باليت . الشعور
من ضرورة معرفة طبائع الناس، وطبقات : هي أحسن، مث العوامل اليت حتقق مفهوم احلكمة

  . ر يف الظروف الزمانية واملكانية، واألساليب القولية والعمليةاملدعوين، والنظ

                                                
  . ١٠٨: سورة يوسف آية) ١(



  مفهوم احلكمة يف الدعوة 

٣  

  تعريف احلكمة 
 وهو ما يوضع للدابة كي يذللها راكبها فيمنع - بفتح الكاف وامليم -احلكمة مأخوذ من احلكمة 

  . )١( ألا متنع صاحبها من أخالق األراذل: ومنه اشتقت احلكمة قالوا. مجاحها
  .  وضع األشياء يف مواضعها:واحلكمة يف حقيقتها

وهذا تعريف عام يشمل األقوال واألفعال وسائر التصرفات، ولعلك أخي الفاضل 
تدرك أن احلكمة اليت نرمي إىل بياا يف هذه املقالة هي احلكمة اليت ينبغي أن يتصف ا 

 تصرفا القائم بالدعوة إىل اهللا، ومن أجل هذا فهي غالبا ما تكون قوال يف علم وموعظة أو
  . حنو اآلخرين من أجل دفعهم إىل اخلري أو صرفهم عن الشر

كل كلمة وعظتك أو دعتك إىل مكرمة أو تك : (يقول ابن زيد. ويف هذا املفهوم
  ). عن قبيح فهي حكمة

كل صواب من القول ورث فعال : (وأدق من هذا قول أيب جعفر حممد بن يعقوب
  ). كل كالم وافق احلق فهو حكمة: (ويف تعريفات اجلرجاين). صحيحا فهو حكمة
  {: ويف قوله تعاىل                      

   { )٢( .  

رمية بني احلكمة واخلري، ووجه هذا االرتباط أن احلكمة تشمل املعاين ربطت اآلية الك
  . الصائبة من السداد يف القول والفعل

فإن احلكمة إتقان العلم وإجراء الفعل على وفق ذلك العلم، ومن شاء : ومبعىن آخر
  أي خلقه مستعدا لذلك قابال له، من سالمة التفكري واعتدال القوى-إيتاءه هذه احلكمة 

 فيكون قابال لفهم احلقائق منقادا إىل احلق إذا الح له، ال يصده عن ذلك هوى -والطبائع 
مث ييسر له أسباب ذلك من حضور الدعاة وسالمة البقعة . وال عصبية وال مكابرة وال أنفة

                                                
  . ٥٦املصباح املنري ) ١(
  . ٢٦٩: سورة البقرة آية) ٢(



  مفهوم احلكمة يف الدعوة 

٤  

من املعاندين العتاة، فإذا انضم إىل ذلك توجهه إىل اهللا بأن يزيد أسبابه تيسريا، ومينع عنه 
  . حيجب الفهم فقد كمل له التيسريما 

   {: وحينئذ يتحقق له اخلري الكثري يف قوله سبحانه      { )١( .  

 ومن تفاريع هذا اخلري ما يتولد من فاخلري الكثري منجر إليه سداد الرأي واهلدى اإلهلي،
قواعد احلكمة اليت تعصم من الوقوع يف الغلط والضالل مبقدار التوكل يف فهمها 

ألنك إذا تتبعت ما حيل بالناس من املصائب جتد معظمها من جراء . واستحضار مهمها
ملالئمات اجلهالة والضاللة والرأي اآلفن، وبعكس ذلك فإن ما جيتنيه الناس من املنافع وا

جمتلب من املعارف والعلم باحلقائق، ولو علم الناس احلق على وجهه الجتنبوا مواقع البؤس 
  . )٢(والشقاء 

يتبني من جمموع ما سبق أن احلكمة كلمة عامة تشمل األقوال اليت فيها إيقاظ للنفس 
.. .ووصاية باخلري، وإخبار بتجارب السعادة والشقاوة، وكليات جامعة ألصول اآلداب
  . فهي معرفة خالصة من شوائب األخطاء وبقايا اجلهل يف تعليم الناس وذيبهم وتوجيههم

إا اسم جامع لكل كالم أو علم يراعى فيه إصالح حال الناس واعتقادهم إصالحا 
  . )٣(مستمرا ال يتغري 

  إطالقات احلكمة 
  . قوردت كلمة احلكمة يف نصوص الشرع مرادا ا ما خيدم املعىن الساب

  . الكتب السماوية من القرآن واإلجنيل وغريها: فوردت مرادا ا
  . )٤(النبوة، واهلدى، والرشاد، والعدل، والعلم، واحللم والتفقه : ومرادا ا

                                                
  . ٢٦٩: سورة البقرة آية) ١(
  . ٦٤ / ٣التنوير والتحرير ) ٢(
  . ٣٥ / ٤١ ، ٦٣ - ٦٠ / ٣التنوير والتحرير ) ٣(
  . ٩٨ / ٤القاموس احمليط . ٩٠ / ١املعجم الوسيط . ١٤٢- ١٤٠ / ١٢لسان العرب ) ٤(
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٥  

  املوعظة احلسنة 
يلحظ يف التعريف السابق للحكمة أن املوعظة احلسنة واجلدال باليت هي أحسن 

  . داخالن يف مفهوم احلكمة
سن ختصيصهما مبزيد تعريف وإيضاح ألن املقام مقام بسط ملفهوم احلكمة، ولكن حي

  {: وقد جاءا خمصوصني بالذكر يف قوله تعاىل              

             { )١( .  

وإذا كانا داخلني يف معىن احلكمة باملعىن السابق فيكون عطفهما يف اآلية الكرمية من 
  . عطف اخلاص على العام

القول الذي يلني نفس املخاطب ليستعد لفعل اخلري : واألصل يف املوعظة أا
  . واالستجابة له
ة يف معناها تدل على ما جيمع الرغبة بالرهبة واإلنذار بالبشارة وهلذا قال ابن واملوعظ

  : عطية
التخويف والترجئة والتلطف باإلنسان بأن جتله وتنشطه وجتعله : املوعظة احلسنة(

  . )٢() بصورة من يقبل الفضائل
 ال إن املوعظة احلسنة هي اليت: (ويشري الزخمشري إىل معىن لطيف يف هذا حني يقول

  ). ختفى عليهم أنك تناصحهم ا وتقصد ما ينفعهم
  . )٣(تذكري باخلري فيما يرق له القلب : واخلالصة أا

وهذه إشارة مجيلة عرض هلا أهل العلم يف السر يف وصف املوعظة باحلسنة ومل يرد 
يم قيدت املوعظة باحلسنة ومل تقيد احلكمة ألن احلكمة هي تعل: ذلك يف احلكمة فقد قالوا

ملتطليب الكمال من معلم يهتم بتعليم طالبه فال تكون إال يف حالة حسنة فال حاجة إىل 
                                                

  . ١٢٥: سورة النحل آية) ١(
  . ١٣٢التعريفات ) ٢(
  . ٥٤٩ / ٥البحر احمليط ) ٣(
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٦  

  . التنبيه على أن تكون حسنة
أما املوعظة احلسنة فلما كان املقصود منها غالبا ردع نفس املوعظ عن أعمال سيئة أو 

س عن توقع ذلك منه، كانت مظنة لصدور غلظة من الواعظ وحلصول انكسار يف نف
  . املوعوظ

  {: ومن الوعظ احلسن إالنة القول وترغيب املوعوظ يف اخلري            

                   { )١( .  
  أحسن اجلدال باليت هي 

فهو حوار وتبادل يف األدلة . االحتجاج لتصويب رأي ورد ما خيالفه: اجلدل يف أصله
وهو حال أوسع من اخلصام واملخاصمة على أن املخاصمة نوع جدل من . ومناقشتها

  . حيث هي تراد يف الكالم واحلجج
  : ومن أجل هذا قال اجلرجاين يف تعريفاته

له حبجة أو شبهة أو بقصد تصحيح كالمه، دفع املرء خصمه عن إفساد قو: اجلدل
  . وهو اخلصومة يف احلقيقة: قال

غري أن الذي نعنيه هنا هو اجلدال واحملاجة واحلوار مبا ال يرقى إىل اخلصومة، إال إذا 
اعتربنا اجلدال مع الظاملني خصومة؛ ألنه قد جترد منه نعت احلسن، وإذا احتاج رجل 

  . هي أحسنالدعوة إىل اجلدال فليكن باليت 
ويكون حسن اجلدال يف . وقريب من التوجيه املذكور يف املوعظة احلسنة يقال هنا

االلتزام مبوضوعيته، وبعده عن االنفعال، والترفع عن املسائل الصغرية يف مقابل القضايا 
الكربى، حفظا للوقت وعزة للنفس وكماال للمروءة، مع احلرص على الرفق واللني، 

   )٢( والتعنيف، ويدخل يف اجلدل احلسن كما يقول الطاهر بن عاشور والبعد عن الفظاظة

                                                
  . ٤٤ ، ٤٣: سورة طه ، اآليتان) ١(
   ٣٣٠ - ٣٢٥ / ١٤التحرير ) ٢(
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٧  

مثل قوله : رد تكذيب املعاندين بكالم غري صريح يف إبطال قوهلم من الكالم املوجه(
   {: تعاىل                             

        { )وقوله. )١ :}                  

                   { )٢( .  

                                                
  . ٢٤: سورة سبأ آية) ١(
  . ٦٩ ، ٦٨:  اآليتانسورة احلج ،) ٢(
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٨  

  إشارات يف حلية الداعي من الصفات الباعثة للحكمة 
قبل اخلوض يف الكالم على احلكمة ومفهومها، وبناء على اإلشارات السابقة من معىن 

كري واعتدال القوى والبعد عن العصبية احلكمة، وما حيتاجه صاحب الدعوة من سالمة التف
  : واملكابرة

أحب أن أشري إىل بعض الصفات اليت ينبغي أن يتحلى ا الداعي، فمنها بتوفيق اهللا 
  : ومن ذلك. تنبعث احلكمة ويتحقق املقصود من تبليغ احلق على بصرية

  التقوى  -أ 
حلي بصفات أهل ويقصد ا كل معانيها من فعل املأمورات وترك املنهيات والت

فتقوى اهللا بشموهلا إذا رزقها العبد، فإا تنري القلب وتفتح املدارك، ويستبصر ا . اإلميان
موهوا مواطن احلق، ويهتدي ا إىل الوسائل واألساليب الصحيحة املالئمة للظروف 

  { فالعاقبة للتقوى واألحوال واألشخاص             { )١( .

  .. وأولياء اهللا هم املتقون
  اإلخالص  -ب 

ومن حقق هذه .  إنه لعزيز- واهللا -وهذا باب عظيم معلوم نظريا ولكن حتقيقه 
شيائهم أو تلمس مراضيهم، وحيضرين هنا قول الصفة مل يلتفت إىل نظر الناس وال إىل أ

إن بعض الناس يدعو إىل : - رمحه اهللا -اإلمام ادد شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 
  . اهللا وهو إمنا يدعو إىل نفسه

ومن أول . وأعظم الناس مطالبة ذه اخلصلة وأشد الناس حاجة إليها العلماء والدعاة
 يف - رمحه اهللا -امة من ضيع هذه اخلصلة، ولقد قال الغزايل من تسعر م النار يوم القي

  : اإلحياء حمذرا من الشهوة اخلفية الداعية إىل الشرك اخلفي
إن الداعي قد يرى حني الدعوة والقيام ا عز نفسه بالعلم والدين، وذل غريه باجلهل (

                                                
  . ٤: سورة الطالق آية) ١(
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٩  

 ولو من -عو بإشعاره والتقصري، فرمبا قصد بالدعوة إظهار التميز على غريه، وإذالل املد
  ).  باجلهل وخسة أهل اجلهل والتقصري وسوء حال املقصرين-طرف خفي 

وهذه مذلة عظيمة وغائلة هائلة، وغرور للشيطان يطوق به كل إنسان إال من : (قال
فإن يف االحتكام على الغري لذة للنفس . عرفه اهللا عيوب نفسه، وفتح بصريته بنور هدايته

  ). عظيمة
 على هذا اإليضاح بل زاد يف بيان املعيار واحملك يف - رمحه اهللا - الغزايل ومل يقتصر
وهناك حمك ومعيار ينبغي أن ميتحن الداعي به نفسه، وهو أن يكون : (ذلك حيث قال

فإن كان . قيام غريه بالدعوة وإصالح الناس واستجابتهم لغريه أحب إليه من استجابتهم له
، وإن كان ال حيب ذلك لغريه من أهل العلم والدعوة يود أن يكفيه غريه فهو على خري

فليتق اهللا تعاىل . فما هو إال متبع هوى نفسه، متوسل إىل إظهار جاه نفسه بواسطة دعوته
  . )١() فيه وليدع أوال نفسه

هذا عندي حمل نظر، ) أن يكون دعوة غريه أحب إليه من دعوته بنفسه: (لكن قوله
فواهللا ألن يهدي اهللا بك رجال واحدا خري لك  {:  والسالموخباصة مع قوله عليه الصالة

:  فالتنافس يف هذا تنافس على اخلري، ومع قوله تعاىل)٣( )٢( } من أن يكون لك محر النعم

}                     { )٤( .  

  . ويتلمس اإلخالص وصالح النية يف غري املنافسة املشروعة
  العلم 

  {: وهو املقصود األعظم من البصرية يف قوله تعاىل             

                                                
  . وما بعدها. ٣٢٩ / ٢بتصرف وحذف ، اإلحياء ) ١(
  ). ٥/٣٣٣(، أمحد ) ٣٦٦١(، أبو داود العلم ) ٢٤٠٦(، مسلم فضائل الصحابة ) ٣٤٩٨(البخاري املناقب ) ٢(
  . متفق عليه من حديث سهل به سعد) ٣(
  . ٣٣: سورة فصلت آية) ٤(
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١٠  

    { )١( .  

  .  العلم كما سبق- اليت حنن بصدد احلديث عنها -بل إن من معاين احلكمة البارزة 
 ال حتتاج إىل مزيد من بسط فهي معلومة فالبصرية جتمع العلم واحلكمة وهذه اخلصلة

:  يف صحيحه حني قال- رمحه اهللا -ظاهرة، ويكفي يف هذا التنبيه إىل ترمجة البخاري 
  {: باب العلم قبل القول والعمل، مستدال بقوله تعاىل                

   { )٢( .  

  ). فبدأ بالعلم قبل القول والعمل: (قال رمحه اهللا
العامل بغري علم كالسائر على غري  (- رمحه اهللا -ويف هذا يقول احلسن البصري 

  ). هدى
  ). دليل ضلمن متسك بغري أصل ذل ومن سلك طريقا بغري : (ويف مأثور احلكم

ويشمل العلم الفهم الدقيق ملا جاء يف الكتاب والسنة، وسري السلف الصاحل، وفهوم 
  . أهل العلم والفقه علما وعمال

  التواضع  -د 
من طبائع الناس أم ال يقبلون من يستطيل عليهم أو يبدو منه احتقارهم أو 

بب ظاهر يف كره احلق بل إن االستعالء س. استصغارهم، ولو كان ما يقوله حقا وصدقا
  . ورفضه

ال  (يقول اخلليفة أبو بكر . ومن أجل هذا فإن التواضع مثرة املعرفة باهللا وبالنفس
وقد خاطب اهللا نبيه ) حيتقرن أحد أحدا من املسلمني فإن صغري املسلمني عند اهللا كبري

  :  بقولهحممدا 
}                          

                                                
  . ١٠٨: وسف آيةسورة ي) ١(
  . ١٩: سورة حممد آية) ٢(
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١١  

    { )١( .  

من أراد الرفعة فليتواضع هللا تعاىل فإن العزة ال تقع إال بقدر : (ويقول ابن احلجاج
  ..). الرتول

ومما يلحق ذا الباب العلم بأن من طبائع النفوس النفرة ممن يكثر احلديث عن نفسه 
  . أو يستجلب الثناء عليها أو يستدر هلا املديح

  . فالفضل من اهللا، ومن حتدث إىل الناس فليتحدث إليهم بفضل اهللا ال بفضل نفسه
  احللم  -هـ 

وما . الرتوع إىل العقل عند ثورة االنفعالما احللم إال ضبط النفس عند الغضب، و

ليس الشديد بالصرعة إمنا الشديد  { إال شارات القوة وعنوان البطولة - وربك -هذا 

  . )٣( )٢( } الذي ميلك نفسه عند الغضب

  . ل الدعوة الذي ميدانه صدور الرجال ونفوس البشرومن أحوج ذا اخللق من رج
مث يعقبه يف الترقي العفو عن الناس، وتلك .. كظم الغيظ.. ومن أبرز صور احللم

  . صفات املتقني أهل اجلنة اليت عرضها السماوات واألرض
فيصل من قطعه، ويعفو عمن ظلمه، وحيسن إىل .. ومن رزق احللم ترقى يف درجاته

 وخيطئ من يظن أن احللم عجز، وأن العفو ضعف، وأن اإلعراض عن .من أساء إليه
وال يقول ذلك إال من تأخذه العزة باإلمث، وهو خلق ذميم يتناىف مع . اجلاهل خوف وخور

  . احللم كما ترى
 من املسجد يوما فسبه - وعن آبائه  -خرج زين العابدين بن علي بن احلسني 

ما ستره اهللا عنك من عيوبنا : مث أقبل عليه فقال. هدعو: فقال. رجل فانتدب الناس إليه
                                                

  . ٢٨: سورة الكهف آية) ١(
، مالك اجلامع ) ٢/٢٦٨(، أمحد ) ٢٦٠٩(، مسلم الرب والصلة واآلداب ) ٥٧٦٣(البخاري األدب ) ٢(

)١٦٨١ .(  
  . ١٠٨متفق عليه من حديث سهل بن سعد ) ٣(



  مفهوم احلكمة يف الدعوة 

١٢  

ألك حاجة نعينك عليها؟ فاستحيا الرجل فألقى إليه مخيصة كانت عليه وأمر له . أكثر
  . إنك من أوالد األنبياء: بألف درهم فكان الرجل إذا رآه قال

  الغلظة والفظاظة 
 كل سهل طلق )١(يعجبين من القراء : عن سعيد بن عبد الرمحن الزبيدي قال
 مين عليك بعلمه فال كثر اهللا يف الناس )٢(مضحاك، فأما من تلقاه ببشر ويلقاك بضرس 

  . أمثال هؤالء
حباجة إىل ود يسعهم . الناس يف حاجة إىل كنف رحيم وبشاشة مسحة: أيها الدعاة

جيدون .. حباجة إىل من حيمل مهومهم، وال يثقل عليهم مومه. وحلم ال يضيق جبهلهم
  .  رحابه العطف والرضايف

          {:  وهو الرسول القدوةمن أجل هذا جاءت الرمحة الربانية حملمد 

            { )٣( .  

وأعطاهم كل ما ملكت . فما غضب لنفسه قط، وال ضاق صدره بضعفهم البشري
  . يداه، وما نازعهم يف شيء من أعراضهم، وسعهم حلمه وبره وعطفه
نه ال يستكثر على فإ.. حينما يوهب العبد قلبا رحيما وطبعا رقيقا مع العلم واحلكمة

  . الصغري واجلاهل أن يصدر منهما صدود عن النصح، والدنيا مليئة مبن ال حيبون الناصحني
لكن .. نعم إن الداعي احلق ذا اخلربة واملراس ال يعجب من صدود الناس ونفرم

رمحته م وشفقته عليهم ال تنفك تغريه مبعاودة الكرة تلو الكرة، كما يعاود الوالدان 
بل لقد جاء . ريصان على أوالدمها يف اإلحلاح بالغذاء والدواء يف حايل الصحة واملرضاحل

 عن يف حديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان من حديث أيب هريرة 

                                                
  . العلماء: القراء) ١(
  أي شرس لفظا ومعىن : ضرس) ٢(
  . ١٥٩: رة آل عمران آيةسو) ٣(



  مفهوم احلكمة يف الدعوة 

١٣  

  . )١( } إمنا أنا لكم مثل الوالد لولده {:  أنه قالالنيب 

 إعراض قومه وكم قابل حممد . وهل رأيت، أعظم شفقة من الوالد على ولده

  . )٢( } اللهم اهد قومي فإم ال يعلمون {: بابتهاله النبوي

                                                
، ) ٢/٢٥٠(، أمحد ) ٣١٣(، ابن ماجه الطهارة وسننها ) ٨(، أبو داود الطهارة ) ٤٠(النسائي الطهارة ) ١(

  ). ٦٧٤(الدارمي الطهارة 
مد ـ، أح )٤٠٢٥(ه الفنت ـ، ابن ماج )١٧٩٢(، مسلم اجلهاد والسري  )٣٢٩٠(البخاري أحاديث األنبياء ) ٢(

)١/٤٥٣ .(  



  مفهوم احلكمة يف الدعوة 

١٤  

  من معامل احلكمة يف الدعوة 
ا بعض معامل تشري إىل مواطن وبعد هذه التقدمة اليت أظنكم استشعرمت من خالهل

أحب . احلكمة ومسالكها عن طريق معرفة حقيقة احلكمة وأبرز الصفات يف رجل الدعوة
  : أن أبسط بعض البسط يف معامل أراها حقيقة بذلك

وسوف يكون هذا البسط من خالل التعرف على طبائع النفوس، وطبقات املدعوين، 
من إحسان يف .. لنظر يف طرائق الدعوة وأساليبهامث ا. وختري األوقات، وانتهاز املناسبات

القول، واحلرص على التلميح إذا أمكن االستغناء به عن التصريح، والقصد إىل الستر 
والنصيحة، والبعد قدر اإلمكان عن التشهري الذي قد ينقلب إىل فضيحة مع سلوك املداراة 

  : طا لبعض هذه املعاملاملشروعة، وإقالة العثرات ما أمكن، وإليك أخي الفاضل بس
  املعلم األول طبائع النفوس وطبقات املدعوين

الناس متباينون يف طبائعهم، خمتلفون يف مدركام، يف العلم والذكاء، يف األمزجة 
.. مما يدعو رجل العلم والدعوة إىل ختري املدخل. واملشاعر، خمتلفون يف امليول واالجتاهات

  . س املختلفة والعقول املتباينةبل املداخل املناسبة لتلك النفو
  . نعم، إن فيهم الغضوب واهلادئ، وفيهم املثقف واألمي، فيهم الوجيه وغري الوجيه

:  يصف فيها القلوب، كل القلوب بأا وحشية فهو يقولبل إن مثة كلمة لعلي 
  ). القلوب وحشية فمن تألفها أقبلت عليه(

 األلفة يف طبعها ويبدو هذا واهللا  وكأا دواب متوحشة ال تعرفإنه يصورها 
فهل رأيت من يرضى أن تنسبه إىل جهل أو عدم . أعلم يف ميدان النصائح والتوجيهات

إن اإلنسان يعظم عليه أن ينسب إىل اجلهل، ولذا تراه يغضب . معرفة أو سوء يف التصرف
   .إذا نبه على اخلطأ، وجيتهد يف جماهدة احلق بعد معرفته خيفة انكشاف جهله

إا يف هذا الباب تنفر إذا قرب منها، بل لعلها بدافع الدفاع عن النفس جم وتؤذي، 
ومن كان صاحب حكمة وفطنة يف ترويض الوحوش فهو املفلح بتوفيق اهللا يف هداية 

  . الناس



  مفهوم احلكمة يف الدعوة 

١٥  

وصاحب الترويض الناجح هو الذي حيرص على تلمس اجلانب الطيب يف نفوس 
 غري -شيء من العناية .. على أخطائهم ومحاقامالناس، وتقصد إىل شيء من العطف 

وسوف يصل إىل مصدر النبع اخلري يف نفوسهم، وحينئذ .  باهتمامام ومهومهم-املتصنعة 
  . مينحونه حبهم وثقتهم

كفيل بتحقيق اخلري يف الناس .. إن شيئا من سعة الصدر، واإلحاطة بطبائع النفوس
 ذلك مالحظة استيعاب املدعو وسعة مداركه، فال بنتيجة ال يظنها الكثريون، ينبين على

يلقي إليه ما ال يبلغه عقله فيوقعه إما يف النفرة والشرود، وإما يف التخبط الفكري 
  . والدخول يف غياهب الفنت

ما أنت مبحدث قوما حديثا ال تبلغه عقوهلم إال . (ويف ذلك يقول ابن مسعود 
الناس مبا يعرفون أتريدون أن يكذب اهللا حدثوا  (ويقول علي ). كان لبعضهم فتنة

  ). ورسوله
  املعلم الثاين ختري األوقات وانتهاز املناسبات 

هذا معلم كبري ومؤثر من معامل احلكمة وتلمسها، يبلور ذلك كلمة جامعة لعبد اهللا 
إن للقلوب شهوة وإقباال وفترة وإدبارا، فخذوها عند شهوا وإقباهلا،  (بن مسعود 
لوددت :  يذكرهم كل مخيس، فقال رجلوقد كان ) ند فترا وإدبارهاوذروها ع

أما إنه مينعين من ذلك أين أكره أن أملكم، وإين أختولكم : (أنك ذكرتنا كل يوم، فقال

  . )٢( )١( } علينا يتخولنا خمافة السآمة كان رسول اهللا  {باملوعظة كما 

وألمر ما، كان نزول كتاب ربنا منجما ومفرقا على املناسبات واألحداث واألزمنة 
  . واألمكنة

وأنت خبري أن إقبال الناس يف رمضان خيتلف عنه غريه، وقل مثل ذلك يف املناسبات 
                                                

،  )٢٨٥٥(ذي األدب ـ، الترم )٢٨٢١(ة واجلنة والنار ـة القيامـ، مسلم صف )٧٠(بخاري العلم ال) ١(
  ). ١/٣٧٧(د ـأمح

  . متفق عليه) ٢(



  مفهوم احلكمة يف الدعوة 

١٦  

املختلفة، واألحداث املتجددة من وقائع األفراح أو حلول املصائب، فأخذ الناس ذا 
ومراعاة تقلبات الدهر من حوهلم يدرك به سرا عظيما يف التأثري واالستجابة، وإن شئت 

كأوقات .. مزيدا يف هذا فانظر يف األوقات واألحوال اليت يتأكد فيها استحباب الدعاء
  . السحر، ونزول الغيث، والتقاء اجليوش

فرصة مع وإن رغبت يف واقعة فانظر يف حكمة يوسف عليه السالم حني استغل ال
  . الفتيني عند تعبري رؤيامها وظروف سجنهما فدعامها إىل اهللا الواحد األحد

}                  

                        

      { )١( .  

وقد . يلتحق بذلك مراعاة األعراف والتقاليد املرعية والطبائع يف احلرف والصناعات
يكون فيما أشار إليه أهل العلم رمحهم اهللا من تنوع معجزات أنبياء اهللا ومناسباا مع ما 
يسود البيئات من علوم ومعارف كعصا موسى عليه السالم يف بيئات السحرة، وإبراء 

 يف بالغة العرب ما يشري إىل ما بيئات الطب، وكتاب حممد عيسى عليه السالم يف 
  . قصدناه

  املعلم الثالث مراعاة التدرج وترتيب األولويات 
يقابله نظر آخر يف املدعو إليه فال .. ما قيل يف طبقات املدعوين، وطبائع النفوس، ومالحظة املناسبات

فقضايا العقيدة وأصول . خذ الناس باألول فاألولشك أن احلكمة تقتضي النظر يف متدرجات أمور الدعوة، أل
 :فهي إن مل تصح يف العبد، فلن جيدي فيه الصنيع احلسن والعمل الطيب. امللة والديانة تأيت يف املقام األول

}                                 

                             

                                                
  . ٤٠ ، ٣٩: سورة يوسف ، اآليتان) ١(



  مفهوم احلكمة يف الدعوة 

١٧  

           { )١( .  

ففي الدعوة كليات وجزئيات، وواجبات ومستحبات وحمرمات ومكروهات، وقضايا 
  . كل جيب أن تعرف مواقعها وتوضع يف مواضعها.. كربى وصغرى

منهاج مندوب الدعوة : وأظن األمر أوضح من أن يبسط القول فيه، وخذوا دليال
  :  هذا املنهج حني قال له وقد رسم له الرسول بن جبل ومبعوثها إىل اليمن معاذ 

إنك تأيت قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال  {

فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم .. ا لك بذلكفإن هم أطاعو. اهللا وأن حممدا رسول اهللا
فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم .. مخس صلوات يف كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك

  . )٣(.. " )٢( } صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم
  معامل احلكمة يف أساليب الدعوة 

توصل من خالهلا إىل يقصد باألساليب هنا ما يتعاطاه رجل الدعوة من طرق وصيغ ي
  . إبالغ احلق إىل الناس، وتبصريهم مبا ينفعهم ودفع ما يضرهم

وهذه األساليب يف مجلتها قولية كالمية، أو تعامل مباشر مع املدعوين يف ترفق ولني، 
  . وغض عن اهلفوات، وسلوك جي الترغيب والترهيب، والشدة واللني

  : وهذا شيء من بسط هلذه األساليب
  : القول احلسن :األولاملعلم 

يقول . إذا أحكم صاحب الدعوة قوله وسدد لفظه فقد أويت من احلكمة بابا عظيما

 }   اهللا     { )٤( .  
                                                

  . ١٠٥ - ١٠٣: سورة الكهف ، اآليات) ١(
، أبو ) ٢٤٣٥(، النسائي الزكاة ) ٦٢٥(، الترمذي الزكاة ) ١٩(، مسلم اإلميان ) ٤٠٩٠(البخاري املغازي ) ٢(

  ). ١٦١٤(، الدارمي الزكاة ) ١/٢٣٣(، أمحد ) ١٧٨٣(، ابن ماجه الزكاة ) ١٥٨٤(داود الزكاة 
  . متفق عليه) ٣(
  . ٨٣: سورة البقرة آية) ٤(



  مفهوم احلكمة يف الدعوة 

١٨  

نك رجل جيتمع عندك ناس ذوو أهواء خمتلفة إ: قلت لعطاء: ويقول طلحة بن عمر
: ول اهللا تعاىلـ يق،ال تفعل: ول هلم بعض القول الغليظ؟ فقالـوأنا رجل يف حدة فأق

}      { )يف هذه اآلية اليهود والنصارى فكيف فدخل :  يقول عطاء)١

  !! باحلنيفي 
 عن - رضي اهللا عنها -وأورد القرطيب يف تفسريه على هذه اآلية حديثا عن عائشة 

 لو كان رجال لكان رجل يا عائشة ال تكوين فحاشة فإن الفحش {:  أنه قالالنيب 

  . )٢( } سوء

وهذا حض على مكارم األخالق فينبغي لإلنسان أن : ويعلق القرطيب رمحه اهللا فيقول
يكون قوله للناس لينا، ووجهه منبسطا طلقا مع الرب والفاجر، والقريب والغريب من غري 

  . )٣(إخل .. ومن غري أن يتكلم معه بكالم يظن أنه يرضي مذهبه. مداهنة
.. القول يكون حسنا وحكمة بقدر ما يعتين بأصول الكالم، ويبتعد عن فضولهو

  . يتحرك بنبضات القلب احلي، وهواجس النفس الصادقة
وحيسن الكالم حني يكون قصدا عدال ليس باإلجياز املخل وال الطويل اململ، وقد 

 رواية كانت خطبه عليه الصالة والسالم قصدا كما يف احلديث الصحيح عند مسلم من
وتأملوا يف هذا احلوار اهلادئ، والقول احلسن يف اجلدال . جابر بن مسرة رضي اهللا عنه

فهذا حصني اخلزاعي والد عمران كانت قريش تعظمه وجتله فطلبت منه أن  {: احلسن

فجاء حصني ومعه قريش حىت .  يف آهلتها فقد كان حممد يذكرها ويسبهامدا يكلم حم
أوسعوا للشيخ، فقال :  قال ودخل حصني فلما رآه النيب جلسوا قريبا من باب النيب 

يا حصني كم تعبد من آله؟ قال : فقال. ما هذا الذي بلغنا عنك؟ أنك تشتم آهلتنا: حصني

                                                
  . ٨٣: سورة البقرة آية) ١(
  . ١٦ / ٢القرطيب ) ٢(
  . ١٦ / ٢القرطيب ) ٣(



  مفهوم احلكمة يف الدعوة 

١٩  

الذي يف : فإذا أصابك الضر فمن تدعو؟ قال: فقال. اءسبعا يف األرض، وواحدا يف السم
يستجيب لك وحده : قال. الذي يف السماء: فإذا هلك املال من تدعو؟ قال: قال. السماء

وتشرك معه؟ يا حصني أسلم تسلم، فأسلم فقام إليه ولده عمران فقبل رأسه ويديه 

  . )١( } مرتله شيعوه إىل فلما أراد حصني اخلروج قال رسول اهللا . ورجليه

ليت شعري كيف كان . فخرج مسلما صادقا.. دخل كافرا ناقما منتقما! عجبا 
  !! حال قريش مع صاحبها ووجيهها 

القول اللني الذي يستثري النوازع البشرية ووشائج القرىب، وعبارات : ويدخل يف ذلك
  {. احلنو والشفقة، فإبراهيم عليه السالم ينادي أباه بكلمات شفوقة        

                                 

                            

                                  

                            { )٢( .  

  . يا قوم تذكريا بأواصر القرىب ومواطن احلب والشفقة: وكل نيب يقول لقومه
إن الرائد ال يكذب أهله  {:  يقول لقومه يف كلمة رقيقة يف دعوة رفيقةوحممد 

  . }  كذبتكم ولو غششت الناس مجيعا ما غششتكمواهللا لو كذبت الناس مجيعا ما

   . التصريح والتعريض:املعلم الثاين
  . ومن القول احلسن اجلنوح إىل التعريض والتلميح دون التصريح

فالتصريح يهتك حجاب اهليبة، ويورث اجلرأة على اهلجوم، والتبجح باملخالفة، ويهيج 
  . على اإلصرار والعناد

  . نفوس الفاضلة، واألذهان الذكية، والبصائر اللماحةأما التعريض فيستميل ال
                                                

  . م حصني ، واألرجح القول بإسالمه كما ذكر احلافظ ابن حجر وغريهأهل العلم خمتلفون يف إسال) ١(
  . ٤٧ - ٤٣: سورة مرمي ، اآليات) ٢(
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: الرجل يرى من الرجل الشيء أو يبلغه عنه، أيقوله له؟ قال: قيل إلبراهيم بن أدهم
  . هذا تبكيت، ولكن تعرض

كيف . وكل ذلك من أجل رفع احلرج عن النفوس، واستثارة داعي اخلري فيها
ما بال أقوام يفعلون كذا  {:  أصحابه يف خماطبةوالتعريض سنة حمفوظة عن النيب 

  . )١( } ويقولون كذا

  . النصيحة ال الفضيحة :املعلم الثالث
بل النصيحة .. أردت ختصيص النصيحة بالذكر هنا وإن كانت داخلة يف كل ما سبق

  . دعوة كلهاإن مل تكن هي ال. مقصود أعظم يف الدعوة
ولكن املراد هنا اإلشارة إىل آداب النصيحة كمظهر من مظاهر احلكمة يف الدعوة، 

يوضح ذلك يف ما . وخباصة إذا ما حاولنا البعد بالنصيحة عن أن تكون تشهريا وفضيحة
والنصيحة إحسان إىل من تنصحه : ( حني يقول- رمحه اهللا -رمناه احلافظ ابن القيم 

فقة عليه والغرية له، وعليه فهو إحسان حمض يصدر عن رمحة ورقة، بصورة الرمحة والش
  ...). مراد الناصح ا وجه اهللا ورضاه واإلحسان إىل خلقه

فهي دعوة إصالح جيب أن يتمخض فيها اإلخالص هللا، مع احملافظة على مشاعر 
وشرا املنصوح على حنو ما سبق يف املعامل السابقة لئال ينقلب النصح خماصمة وجداال 

  . ونزاعا
. يؤكد جانب الدقة يف هذا األمر أن ذكر اإلنسان مبا يذكره هو على أصل التحرمي

إن كان يريد أن يوخبين : أحتب أن خيربك أحد بعيوبك فقال: (وقد قيل لبعض السلف
  ). فال

وال يكاد يفرق بني النصيحة والتعيري إال النية والباعث واحلرص على الستر، وقد ى 
: ال عليه الصالة والسالمـ فق– أي يلومها على ذنبها -السيد أن يثرب أمته  النيب 

                                                
  ). ٣/٢٨٥(، أمحد ) ٣٢١٧(، النسائي النكاح ) ١٤٠١(مسلم النكاح ) ١(
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  . )٢(احلديث ... " )١( } إذا زنت األمة فتبني زناها فليجلدها وال يثرب {

من أمر : (وكانوا يقولون) املؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعري: (يقول الفضيل
  ). أخاه على رءوس املأل فقد عريه

ذلك أن الناصح الصادق ليس له غرض يف إشاعة عيوب من ينصح له، وإمنا غرضه 
  . إزالة املفسدة، وإخراج أخيه من غوائلها

  . وشتان بني من قصده النصيحة، ومن قصده الفضيحة، وال تلتبس إحدامها باألخرى
  ). من وعظ أخاه سرا فقد زانه، ومن وعظه عالنية فقد شانه: (داءوكما قالت أم الدر

   . أدب التعامل:املعلم الربع
  . كان الكالم فيما سبق تنبيها على مواطن احلكمة يف القول واملخاطبة وحسن اادلة

ويف هذه الفقرات إشارات إىل بعض ما ينبغي من أدب التعامل مع املدعوين، وخباصة 
  . م ما يستحق التنبيه، ويستوجب املالحظة والتغيريحينما يرى عليه

وسوف ينتظم هذا احلديث صورا من اللني يف التعامل، مث املداراة وإقالة العثرات، 
  . ومواطن الترغيب والترهيب

  صورة من اللني يف التعامل 
  . النفوس جمبولة على حب من حيسن إليها ويتلقاها باللني ويبسط هلا يف احمليا

على حنو ما . قد تدفع إىل املكابرة والنفور واإلصرار، فتأخذ النفس العزة باإلمثوالشدة 
 سبق بسطه، فالتعامل املؤثر ما كان دمثا يفتح القلوب ويشرح الصدور فمحمد 

  . وأصحابه واملؤمنون رمحاء بينهم

 فعطس رجل من القوم صليت مع رسول اهللا  {:  قاليروي معاوية بن احلكم السلمي 

فرماين القوم بأبصارهم فقلت واثكل أماه، ما شأنكم تنظرون؟ فجعلوا يضربون بأيديهم . يرمحك اهللا: فقلت

                                                
  ). ١٧٠٣(، مسلم احلدود ) ٢٠٤٥(البخاري البيوع ) ١(
  . متفق عليه) ٢(
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 فلما صلى رسول اهللا : قال. على أفخاذهم، فعرفت أم يصمتونين فلما رأيتهم يسكتونين لكين سكت

  . )١( } بأيب وأمي ما ضربين وال سبين

إن هذه الصالة ال :" فما رأيت معلما قط أرفق من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ قال {: ويف رواية

  . )٢( } كالم الناس، إمنا هو التسبيح والتكبري وقراءة القرآنحيل فيها شيء من 

ويف مدلوهلا قصة األعرايب الذي بال يف طائفة املسجد فقام الصحابة لينهروه فنهاهم 
إن املساجد ال  {:  عن ذلك، فلما فرغ دعاه عليه الصالة والسالم قائال لهالنيب 

اللهم ارمحين وحممدا : فوىل األعرايب وهو يقول". تصلح هلذا إمنا هي لذكر اهللا والصالة 

  . )٣( } لقد حجرت واسعا: "  وهو يضحكفقال له النيب . وال ترحم معنا أحدا

إسالمه وترك التشديد عليه واملراد من قرب : قال احلافظ معلقا على أمثال هذه الوقائع
يف االبتداء، وكذلك الزجر عن املعاصي ينبغي أن يكون بتلطف ليقبل، وكذا تعليم العلم 
ينبغي أن يكون بالتدريج، ألن الشيء إذا كان يف ابتدائه سهال حبب إىل من يدخل فيه 

  . وتلقاه بانبساط، وكانت عاقبته غالبا االزدياد خبالف ضده، واهللا أعلم
كان أصحاب ابن مسعود إذا مروا بقوم يرون منهم ما : (ذا يقول اإلمام أمحدويف ه

  ). مهال رمحكم اهللا: يكرهون يقولون
أي قدح أو ( إىل عرس فجيء جبام من فضة - رمحه اهللا -ودعي احلسن البصري 

فتناوله فقلبه على رغيف ) واخلبيص طعام من التمر والسمن(عليه خبيص أو طعام ) إناء
  . هذا ي يف سكون: نه فقال رجلفأصاب م

                                                
، أمحد ) ٩٣٠(، أبو داود الصالة ) ١٢١٨(، النسائي السهو ) ٥٣٧ (مسلم املساجد ومواضع الصالة) ١(

  ). ١٥٠٢(الدارمي الصالة  )٥/٤٤٧(
، أمحد ) ٩٣٠(، أبو داود الصالة ) ١٢١٨(، النسائي السهو ) ٥٣٧(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٢(

  ). ١٥٠٢(الدارمي الصالة  )٥/٤٤٧(
ه الطهارة ـ، ابن ماج) ٣٨٠(و داود الطهارة ـ، أب) ١٤٧(ة ذي الطهارـ، الترم) ٢٨٤(مسلم الطهارة ) ٣(

  ). ٢/٢٣٩(، أمحد ) ٥٢٩(وسننها 
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يا رجل ارفق فقد : ويروى أن اخلليفة املأمون وعظه واعظ فأغلظ له يف القول فقال
  {: فقال تعاىل. بعث اهللا من هو خري منك إىل من هو شر مين وأمره بالرفق       

                          { )١( .  

  . املداراة :املعلم اخلامس
املداراة صورة من صور التعامل الدال على احلكمة، واملوصل إىل املقصود مع حفظ ما 

  . للداعي واملدعو من كرامة ومروءة
املداراة مع الناس، مث أورد :  يف صحيحه فقال- اهللا  رمحه-وقد بوب اإلمام البخاري 

ائذنوا له فبئس : "  رجل فقالاستأذن على النيب  {حديث عائشة رضي اهللا عنها أنه 

فقلت يا : تقول عائشة. أالن له الكالمفلما دخل . ابن العشرية، أو بئس أخو العشرية
أي عائشة، إن شر الناس مرتلة عند اهللا : قلت ما قلت مث ألنت له القول؟ فقال: رسول اهللا

  . )٢( } من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشه

املداراة من أخالق املؤمنني، وهي خفض اجلناح للناس ولني الكالم : قال ابن بطال
وظن بعضهم أن املداراة هي املداهنة : قال.  أقوى أسباب األلفةوترك اإلغالظ، وذلك من

وهو : أن املداهنة من الدهان: فغلط، ألن املداراة مندوب إليها واملداهنة حمرمة، والفرق
الذي يظهر على الشيء ويستر باطنه وفسرها العلماء بأا معاشرة الفاسق وإظهار الرضى 

  . مبا هو فيه من كري إنكار عليه
هي الرفق باجلاهل يف التعليم، وبالفاسق يف النهي عن فعله، وترك اإلغالظ : داراةوامل

عليه حيث ال يظهر ما هو فيه، واإلنكار عليه بلطف القول والفعل، وال سيما إذا احتيج 
  . اهـ. إىل تألفه وحنو ذلك

                                                
  . ٤٤ - ٤٣: سورة طه ، اآليتان) ١(
، أبو داود ) ١٩٩٦(، الترمذي الرب والصلة ) ٢٥٩١(، مسلم الرب والصلة واآلداب ) ٥٧٨٠(البخاري األدب ) ٢(

  ). ٦/٣٨(، أمحد ) ٤٧٩٢(األدب 
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نوا كا:  بقوله- رمحه اهللا -إذا تقرر هذا املعىن فهو الذي قد عناه احلسن البصري 
  . املداراة نصف العقل، وأنا أقول هي كل العقل: يقولون

:  يف تعداد من جتب مدارام فعد منهم- رمحه اهللا -ومن الطريف قول أيب يوسف 
وأكثر ما جتري املداراة يف اتقاء . القاضي املتأول واملريض واملرأة والعامل ليقتبس من علمه

  . األشرار واملكاره
 يا بين كذب من قال إن الشر بالشر يطفأ، فإن كان صادقا :وقد جاء يف حكم لقمان

فليوقد نارين ولينظر هل تطفئ إحدامها األخرى، وإمنا يطفئ اخلري الشر كما يطفئ املاء 
  . النار

مأذون فيه ألن اإلنسان خلق لالجتماع ال للعزلة، وللتعارف ال وسلوك املداراة 
 تعرض له عوارض نفسية وطبيعية من احلب واإلنسان. للتناكر، وللتعاون ال لالنفرادية

والبغض والرضى والغضب واالستحسان واالستهجان، فلو سار على أن يكاشف الناس 
بكل ما يعرض له من هذه الشئون يف كل وقت وعلى أي حال الختل االجتماع ومل 
يثبت التعارف والنقبضت األيدي عن التعاون، فكان من حكمة اهللا يف خلقه أن هيأ 

سان ألدب يتحامى به عما حيدث تقاطعا أو يدعو إىل ختاذل، وهذه هي املداراة اليت اإلن
  . نعين

ترجع إىل حسن اللقاء ولني الكالم، وجتنب ما يشعر ببغض أو غضب إذن فاملداراة 
  . إال يف أحوال يكون اإلشعار به خريا من الكتمان وأرجح وأصلح.. أو استنكار

قدمني املقتدى م ما جاء يف وصية سحنون البنه ومن لطيف املنقول يف سري املت
ويقول حممد بن ) وسلم على عدوك وداره فإن رأس اإلميان باهللا مداراة الناس: (... حممد

أخيب نارا : مل جتلس إىل فالن وقد عرفت عداوته؟ قال: قلت أليب. أيب الفضل اهلامشي
  . وأقدح ودا

 أن الناس خلقوا ليكونوا يف االئتالف فالنفوس املطبوعة على املداراة نفوس أدركت
وشأن األعضاء السليمة أن تكون ملتئمة متماسكة على قدر ما فيها من . كجسد واحد
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حياة، وال يقطع العضو املركب يف اجلسد إال أن يصاب بعلة يعجز الطب عن عالجه إال 
  . بالبتر

وهي . بغي أن يكونيقصد ا مجع الناس على الرضا والتآلف يف حدود ما ينفاملداراة 
ال متنع قضاء بالعدل وال حتجب نصيحة بالرفق، وينبغي أن يعلم أن لذكاء الرجل وحكمته 

  . مدخال عريضا يف فقه املداراة وحسن استخدامها وطريقة اإلفادة منها
وقد يكون للتنوع يف طبقات الناس تنوع يف مدارام، فمداراة املنحرف عن احلق 

، أكرب من مداراة من حيارب احلق والفضيلة إن صادفك واقتضى لسوء فهم أو خطأ يف ظن
  . احلال مداراته

ومداراة من يرجى رشده وصالحه أكرب من مداراة من شب متماديا يف االحنراف 
  . ولؤم الطبع حىت يوشك أن ينقطع أملك يف إصالحه واستقامة أمره

ذكياء وال يتعدى ومن كل ذلك تعرف أن املداراة مسلك كرمي يتقنه احلكماء واأل
  . حدوده الفضالء

إذا رغبت يف كلمة عن املداهنة لتميزها عن املداراة فلتعلم أن املداهنة إظهار الرضا عن 
  . ومن قول باطل أو عمل ممنوع.. الغلط من الظلم والفسق

  . مسلك ذميم ينطوي حتت جناحيه الكذب، وخلف الوعدواملداهنة 
ل بغري ما يعرفه عنه، ومن دخل الكذب من فألن املداهن يصف الرجأما الكذب 

وأما إخالف الوعد فألن املداهن يقصد إىل . باب، سهل عليه أن يأتيه من أبواب متفرقة
  . إرضاء صاحبه يف احلال فال يبايل أن يعده بشيء وهو عازم على أن ال يصدق يف وعده

  . يشتهي إن يقولوهاملداهنون جيعلون ألسنتهم طوع بغية الوجيه، ويعجلون إىل قول ما 
إن اإلنسان وإن كان مأمورا بتآلف األعداء، ومندوبا : - رمحه اهللا -قال املاوردي 

إىل مقاربتهم، فإنه ال ينبغي أن يكون هلم راكنا وم واثقا بل يكون منهم على حذر، 
ومن مكرهم على حترز، فإن العداوة إذا استحكمت يف الطباع صارت طبعا ال يستحيل، 

 تزول وإمنا يستكفى بالتألف إظهارها، ويستدفع به أضرارها كالنار يستدفع باملاء وجبلة ال
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إحراقها، ويستفاد به إنضاجها، وإن كانت حمرقة بطبع ال يزول وجوهر ال يتغري وقد قال 
  : الشاعر

ــداره وإذا ــدو ف ــن الع    عجــزت ع
ــاء الــذي هــو ضــدها    فالنــار بامل

ــزح ــاق   وام ــزاح وف ــه إن امل   ل
  ضاج وطبعهــا اإلحــراق تعطــي النــ

.  كل ما تقدم يتبني واجب املصلحني من الدعاة والعلماء واملربني يف هذا البابمنو
فواجب العناية مبحاربة املداهنة حىت تنفى من األرض وتكون األوطان ودور التربية منابت 

ن من نشء مييزون املداهنة من املداراة، فيخاطبون الناس يف رقة وأدب وشجاعة، وحيترمو
  . ال يلوث أمساعهم بامللق الكاذب، وال يكتمهم احلقائق مىت اتسع املقام حلديث املصارحة

  . إقالة العثرات والغض عن األخطاء :املعلم السادس
وأسلوب املداراة املتقرر يف الفقرة السابقة يقود إىل غض الطرف عن أخطاء املقصرين 

ثرين إذا كانوا كراما ذوي هيئات أو كان ما دام طريقا الستصالحهم، وإقالة عثرات العا
  . ذلك سبيال إىل دفنها وتقليلها

تلك الواقعة الصحيحة .. وإن شئتم برهانا قريبا فاستذكروا قصة حاطب بن أيب بلتعة
فهي صورة حية من صور الضعف البشري يف حلظة من حلظات الزمن مع أنه الصحايب 

دعين أضرب عنق هذا املنافق، ولكن النيب  البدري، ولكرب الزلة قال عمر بن اخلطاب 
لقد صدق وال تقولوا إال  {: فقال عليه الصالة والسالم.  حني سأل حاطبا وأجابه

 اعملوا ما شئتم فقد غفرت  أما علمت يا عمر أن اهللا قد اطلع على أهل بدر فقال،خريا

  . )١( } لكم

  . إن إقالة العثرة ليست إقرارا للباطل ولكنها إنقاذ للواقع فيه
أال تقطعه : حكي أن أخوين من السلف انقلب أحدمها عن االستقامة فقيل ألخيه

                                                
، أبو داود ) ٣٣٠٥(، الترمذي تفسري القرآن ) ٢٤٩٤(، مسلم فضائل الصحابة ) ٥٩٠٤( االستئذان البخاري) ١(

  ). ١/١٠٥(، أمحد ) ٢٦٥٠(اجلهاد 
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أحوج ما كان إيل يف هذا الوقت ملا وقع يف عثرته أن آخذ بيده وأتلطف : وجره؟ فقال
  . عاتبة وأدعو له بالعودة إىل ما كان عليهله يف امل

حق ملن غلط أو ذل أن يسمع كلمة حانية، وأن يستضيء بشمعة أمل من أجل أن 
  . يرجع إىل اجلادة، ويسري مع األخيار من الصحاب

.  على رجل قد أصاب ذنبا، والناس يسبونه، فأنكر عليهم صنيعهممير أبو الدرداء 
فال تسبوا : قال. بلى: ه يف قليب، أمل تكونوا مستخرجيه؟ قالواأرأيتم لو وجدمتو: فقال هلم

أفال تبغضه؟ قال إمنا أبغض عمله فإذا تركه فهو : أخاكم وامحدوا اهللا الذي عافاكم، قالوا
  . أخي

  . الترغيب والترهيب ومواقف الشدة :املعلم السابع
ض عن اهلفوات، كل ما تقدم من التأكيد على مسالك اللني والرفق واملداراة، والغ

وإقالة العثرات، ليس معارضا ملا هو معروف ومتقرر يف مسالك الشرع من ضرورة سري 
لكن املقدم يف التعامل هو . الدعاة واملربني بني حايل الرغبة والرهبة، والرخاء والشدة

والناس حيتاجون إىل مداراة ورفق بال غلظة، إال : (الترغيب والرفق كما قال اإلمام أمحد
ليس لفاسق حرمة، فاملعلن . ألنه يقال.  مباينا معلنا بالفسق والردى، فيجب يهرجال

  ). املصر ال حرمة له
{:وطريق أنبياء اهللا عليهم السالم املذكورين يف القرآن مسلوك فيه النجدين       

     { )إىل قوله)١  :}          { )وقال عن حممد )٢  

}                                 

                               

                        

                                                
  . ١: سورة نوح آية) ١(
  . ٤: سورة نوح آية) ٢(
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                         {)١( .  

: رةـة يف اآلخـن حسن اجلزاء يف الدنيا، وحسن العافيـد اهللا مـترغيب فيما وع

}                        { )٢( .  

: وترهيب من وعيد اهللا وغريته على حرماته، واخلوف من أليم عقابه عاجال وآجال

}                          { )٣( .  

فلعله مبالحظة هذه املعامل وأمثاهلا يتحقق اخلري وترشد : وبعد أيها القارئ الكرمي
    {: املسالك وتؤيت احلكمة خريها                 

       { )٤( .  

والنفوس متلك قدرا كبريا من التأهيل يف قبول ما عند الدعاة، وهي حتب مساع كالم 
 وتستفيد من املواعظ، وهي قريبة من اخلري مستعدة له فليفقه اهللا وكالم رسول اهللا 

حملوا الناس على توجيهات الشرع ال على جلبة الشارع هذه السنن الدعاة إىل اهللا، ولي
وغوغاء العامة، وليتجنبوا املزالق واملنعطفات اخلطرية اليت يتعمد أعداء امللة من الكفار 

  . واملنافقني وضعها يف الطريق
  . وفق اهللا اجلميع إىل سبيل اهلدى، وأصلح األعمال واملقاصد

  . وصلى اهللا على حممد وآله وصحبه وسلم
   .متت

                                                
  . ١٠ - ٨: سورة التغابن ، اآليات) ١(
  . ١٣: سورة الصف آية) ٢(
  . ١٠٢: سورة هود آية) ٣(
  . ٢٦٩: لبقرة آيةسورة ا) ٤(
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  فهرس اآليات
  ٥.........................ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن

  ٢٣، ٦............................................................اذهبا إىل فرعون إنه طغى
  ٢٧........................إنا أرسلنا نوحا إىل قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم

  ١٦.........................بطت أعماهلم فال نقيم هلمأولئك الذين كفروا بآيات رم ولقائه فح
  ١٠............................فاعلم أنه ال إله إال اهللا واستغفر لذنبك وللمؤمنني واملؤمنات واهللا

  ٢٧.................................فآمنوا باهللا ورسوله والنور الذي أنزلنا واهللا مبا تعملون خبري
  ١٢.................................فبما رمحة من اهللا لنت هلم ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك

  ٧........................ألرض قل اهللا وإنا أو إياكم لعلى هدىقل من يرزقكم من السماوات وا
  ٩، ٢........................قل هذه سبيلي أدعو إىل اهللا على بصرية أنا ومن اتبعين وسبحان اهللا

  ٢٨......................................وأخرى حتبوا نصر من اهللا وفتح قريب وبشر املؤمنني
  ١٨، ١٧.......................وإذ أخذنا ميثاق بين إسرائيل ال تعبدون إال اهللا وبالوالدين إحسانا

  ١٠......................ن رم بالغداة والعشي يريدون وجهه والواصرب نفسك مع الذين يدعو
  ٨.............................والالئي يئسن من احمليض من نسائكم إن ارتبتم فعدن ثالثة أشهر

  ٧.......................................................وإن جادلوك فقل اهللا أعلم مبا تعملون
  ٢٨...........................وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظاملة إن أخذه أليم شديد

  ٩..........................املسلمنيومن أحسن قوال ممن دعا إىل اهللا وعمل صاحلا وقال إنين من 
  ٢٨، ٤، ٣...............يؤيت احلكمة من يشاء ومن يؤت احلكمة فقد أويت خريا كثريا وما يذكر

  ١٩..........................ياأبت إين قد جاءين من العلم ما مل يأتك فاتبعين أهدك صراطا سويا
  ١٦............................................ياصاحيب السجن أأرباب متفرقون خري أم اهللا الواحد القهار

  ٢٧......................هللا إذا جاء اليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إىل أجل مسمى إن أجل ا
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  فهرس األحاديث
  ٢١.............................................إذا زنت األمة فتبني زناها فليجلدها وال يثرب

  ٢٣.......................استأذن على النيب رجل فقال  ائذنوا له فبئس ابن العشرية، أو بئس أخو
  ١٣..........................................................اللهم اهد قومي فإم ال يعلمون

  ٢٢......................إن املساجد ال تصلح هلذا إمنا هي لذكر اهللا والصالة  فوىل األعرايب وهو
  ١٧...................نك تأيت قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إلهإ

  ١٣.............................................................إمنا أنا لكم مثل الوالد لولده
  ٢١........................صليت مع رسول اهللا فعطس رجل من القوم فقلت يرمحك اهللا فرماين القوم بأبصارهم

  ٢٢................................فما رأيت معلما قط أرفق من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ قال  إن هذه
  ١٨.............. حصني اخلزاعي والد عمران كانت قريش تعظمه وجتله فطلبت منه أن يكلمفهذا

  ٩......................فواهللا ألن يهدي اهللا بك رجال واحدا خري لك من أن يكون لك محر النعم
  ١٥.................................................كان رسول اهللا يتخولنا خمافة السآمة علينا

  ٢٦....................لقد صدق وال تقولوا إال خريا أما علمت يا عمر أن اهللا قد اطلع على أهل
  ١١.............................لشديد بالصرعة إمنا الشديد الذي ميلك نفسه عند الغضبليس ا

  ٢٠....................................................ما بال أقوام يفعلون كذا ويقولون كذا
  ١٨.......................يا عائشة ال تكوين فحاشة فإن الفحش لو كان رجال لكان رجل سوء
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  الفهرس
  ٢...............................................................................املقدمة

  ٣.......................................................................تعريف احلكمة
  ٤.....................................................................إطالقات احلكمة
  ٥.......................................................................املوعظة احلسنة

  ٦................................................................اجلدال باليت هي أحسن
  ٨.....................................إشارات يف حلية الداعي من الصفات الباعثة للحكمة

  ٨.......................................................................التقوى -أ 
  ٨..................................................................اإلخالص -ب 
  ٩............................................................................العلم

  ١٠...................................................................التواضع -د 
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  ١٢................................................................الغلظة والفظاظة
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