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 إسامعيل عيل ؛حممد

  اورات ا. 

 )بحوث يف إعداد اخلطيب الداعية(

 . إسامعيل عيل حممد  :الدكتوراألستاذ 

 .م٢٠١٦  ھـ١٤٣٧ الطبعة اخلامسة 
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 وأ  ، وأ ا  رب ا ، امن،  ان       

  ا ا  ا ،ا إ    ا ا ا  ي، ا    ه رآ 

 ِا ا،   ره  حمً    و سا ن أ ،  ،  وأ

،ًم   وأ، و وه      آه وما ا ،وأ  ،

َود ا إ    ا وا  ا     دوا ،   ،أ 

ا  ن إ  وا.  

  أ:     ة ان ا    ا    وم ه ،

  وظ     ، و  ه   س إ ادًا و    ا ودةِ

    َ  ا ا ُا  ُضا إ      ُوا ،    

وو ،   م ا  إذا  مو ،.  

   ل: ﴿ 5    4 3 2 1 0 / .

 .]١١٠:انآل رة [ ﴾6 7 8 9:

U T S R Q P O N M L  ﴿ :ول   ه   

X W   V ﴾ ]:٣٣[. 

  ة إ ل   ا وم اكِ  اه     ، وإ  سا 

  أم  أ     ، ا؛  أ ال     ا   ، ودِ واه

 ر اااران واا  .  

  ل: ﴿ % $ # " ! * ) ( ' &
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 .]ارة [ ﴾1 0+ , - . / 

   ة إأن ا  ا  ، وا      وظ م ؛م  

 إ   ات ا و  ، و ن ُْ  وا امء

   ا د ا     ؟ اُِ أ  أم       لأم أ و ،

ا ا: ﴿  b a ` _ ^ ] \fe d c﴾ ]رة 

YX W V U T S R Q P O N ﴿ ،]٤٢:امل

] \ [ Z﴾ ]ء١٦٥:ا[. 

ة إو ق  اط  ،ةو ن.  

ِوأ  ا .  

      ا  َة      ، و ول ا   أ

ل   إا ا  ؛ ×     ه اأ      ع ن  

وْأه  ر إ َو ،          عأ   ض أن ا  ،

ُ     وم ة ا        ا    ىِ ا ، 

 واج، وا ء، واف واف  ، وا  ا ،  اى

و ،وا.  

      ة اا  ّل و   و    ،ا 

      ة اد و ،طا   ووظ     ط ووا ،

 وا  سا.  

       ىن أ ها و    ا ة اا أ  ،

    ا ُْو ، ا أن ةا       ،   ت ا

ُِّ إ   ءء اة اد او ا  ا ،  ا ،
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  ة إون ا   ا  ا      دن او ،

 ن أو ، ً ا  ًً.  

أ   ا  ؛   أيّ و  أ ء  إ 

   در ،ةد     ز إ س وإا ط   ،ا 

إ وا ، واة رها َة و .  

 ء   ّ  إ    اة ا     إم

َُ   نا         ة إا  ا و ،   م ا  ،

  ن  ةى و  ُ ،ن    ت إا  سر    اا 

ذن رو ، ن  ُ ل       س  با

  ووا ُون، و     َا ،       ون

دو.  

   ز أ  و   ا  ،ورةو  ِ        

ة إ ا .  

 َا ُو   ام  ا              ا ا 

و ا ،و      دة م ران ا  أن ُ،      رة 

  او ا ، ِدون ر    يا       و ،

   ُن ا ْت أن    ر  ّ    عا     ا و

 ا   َظ ولو ،         ةل ا  ا   ا إ

 َاوا ،      ا ن    ا ،اة    

  وا ر اا   ُ او ، :»       اد اإ  

اا« .  

  . و  ُتُ ر أن أن  وُُوإم
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 ا او    ات دُر ا     ب    لت أ

        وا ت اراوا ة اوا ا    

  .   از،وات

، ، وإن ن    م          ا      ن   و

وا ا ل اوأ.  

 ، وأن      ُ  ا ا اا    أن   أر ا   و

ً و     ا   وأن ،.  

 ما  آ ر، ةا ر ، واب ا و ..  

 وآرب ا  أن ا امد .  
                                                                                                        و : أ  

                                                                                                      إ   

 هـ١٤١٨مجادى اآلخرة  ٢٤ :عرص األحد                                                                         

 م١٩٩٧ أكتوبر ٢٦                                                                                                         

 كفر محاد ــ كفر صقر ــ الرشقية: يف                                                                                     

 مرص                                                                                                                                        
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����������� �

اوأ   

ا :   

 ًحيـسن أن نتعـرف رسيعـا عـىلَقبل أن نعرض ملفهوم اخلطابة يف االصـطالح 

 : النحو التايل املعنى اللغوي ، وذلك عىل

  :) ١(جاء يف كتب اللغة 

َخطب الناس َ َ ً وفيهم وعليهم خطابةَ َ ً وخطبةَ ْ ْ عليهم خطبـة ىألق : ُ َوخطـب . ُ َ

َفالنة خطبا وخطبة ، طلبها للزواج  ًْ ْ ًِ َطب خطابـة َوخ. َ  هوخاطبـ. ًصـار خطيبـا : ُ

الكــالم ، : ِواخلطــاب . ه إليــه كالمــا ّ كاملــه وحادثــة ، أو وجــِخماطبــة وخطابــا ،

ّوفــصل اخلطــاب هــو خطــاب ال يكــون فيــه اختــصار خمــل وال إســهاب ممــل  ِّ ِ ُِ ُ َ َْ ،

ْواخلطبة ٌب به متكلم فصيحِالكالم املنثور خياط  :ُ ٌ ً مجعا من الناس إلقنـاعهم ، ومـن ُِّ ْ َ

َّه مجــع خطــب ، واخلطــاب ُرْصــد : الكتــاب ََ            للمبالغــة للكثــري اخلطبــةوصــف : ُ

َواخلطيـب احلـسن اخلطبـة ، أو مـن يقـوم باخلطابـة يف  . ]بضم اخلاء وكرسها [  ُ

 . ُمجع خطباء . املسجد وغريه ، واملتحدث عن القوم 

ْواخلطب واملخاطبة والتخاطب  ْاملراجعة يف الكالم ، ومنه اخلطبـة ، ويقـال : َ ُ

                                                           

 مؤسـسة ١٠٤ ـــ ١٠٣ص ي  آبـاد جمد الدين حممـد بـن يعقـوب الفـريوز. القاموس املحيط ) ١(

 باختـصار ٢٥٢ ـــ ٢٥١ / ١املعجم الوسيط ، م ١٩٨٧هـ ١٤٠٧ت ط الثالثة وبري. الرسالة 

ــة .  ــة العربي ــع اللغ ــاهرة . جمم ــة . الق ـــ ١٤٠٥ط الثالث ــرآن ١٩٨٥ه ــاظ الق ــردات ألف م  ، مف

               .دمـــشق. دار القلـــم  . ٢٨٦ ص يحتقيـــق صـــفوان عـــدنان داوود. للراغـــب األصـــفهاين 

 .م ١٩٩٢هـ ١٤١٢ ط األوىل

 



رات او ا 
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ْمـن اخلطبــة  ْواخلطــب . خاطـب ال غــري : ِن اخلطبــة ومـ، ب وخطيــب ِخاطـ: ُ َ :

 .ًأيضا األمر العظيم الذي يكثر فيه التخاطب 

ِّ فقد عرفـت بتع ؛َوأما اخلطابة يف االصطالح خيلـو   شـتى ، بعـضها الريفـاتُ

 هنـا ي الكـامل ، وال داعـي لـرسدها ، وأكتفـمن مالحظات ، وبعضها أقرب إىل

 .بذكر بعضها 

َومــن أقــدم مــا عرفــت بــه اخلط ّ قــوة تتكلــف « : ابــة ؛ تعريــف أرســطو بأهنــا ُ

 .) ١(» دة َ يف كل واحد من األمور املفرَ املمكنَاإلقناع

 : َومن أمجع التعريفات ــ فيام أرى ــ تعريف اخلطابة بأهنا 

 .ه ِه واستاملتِ اجلمهور ، وإقناعِمشافهة ُّفن« 

ًفالبد من مشافهة ، وإال كانت كتابة أو شعرا مدونا  ً. 

 .من مجهور يستمع ، وإال كان الكالم حديثا أو وصية والبد 

ه َوالبد مـن اإلقنـاع ، وذلـك بـأن يوضـح اخلطيـب رأيـه للـسامعني ، ويؤيـد

بالرباهني ليعتقـدوه كـام اعتقـده ، ثـم البـد مـن االسـتاملة ، واملـراد هبـا أن هيـيج 

ف هبـا ّ زمـام عـواطفهم يتـرص عـىلَها ، ويقـبضَاخلطيب نفوس سامعيه أو هيدئ

ُيف شاء ، سارا أو حمك ُنا ، مِز� ُكا أو مِضحً ًبكيا ، داعيا إىلً  . السكينة  الثورة أو إىلً

  .)٢( »مشافهة ، ومجهور، وإقناع ، واستاملة   «:َس اخلطابة ُسُ فأًوإذا

                                                           

عبـد الـرمحن بـدوي ، /بية القديمة ، حتقيق و تعليق د لرتمجة العرأرسطو طاليس ، ا. َ اخلطابة )١(

 . م ١٩٥٩ة النهضة املرصية ، القاهرة  ، مكتب٩ص

 .القاهرة . هنضة مرص  . ٥أمحد حممد احلويف ص /د. َ فن اخلطابة )٢(



رو ا 
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  ا   

ّ اخلطابـة ، أمـا حمـل دراسـة هـذا الفـن وجمـال تعلّهذا عن فن  فهـو علـم ؛مـه َ

لــم بقواعــده ، ُ قوانينــه ، ويذ بيــد مــن يدرســه ، ويقــف عــىلَاخلطابــة الــذي يأخــ

 .ً أن يكون خطيبا ويلتزم هبا ، إىل

َ تعرف الدارسَجمموع قوانني:  بأنه َفوا هذا العلمَّرَوع«  ِّ   التـأثري بـالكالم ،َ طرقُ

 ى بدراسـة طـرق التـأثري ووسـائل اإلقنـاع ،َعنـُ فهو ي، اإلقناع باخلطاب َوحسن

 أن يتجـه إليـه مـن يينبغـ عليـه اخلطيـب مـن صـفات ، ومـاوما جيب أن يكـون 

املعــاين يف املوضــوعات املختلفــة ، ومــا تكــون عليــه ألفــاظ اخلطبــة وأســاليبها 

َوترتيبها ، وهو هبذا ينري الطريق أمام من عنـده اسـتعداد اخلطابـة لـرييب ِّ ه ِ ملكاتـَ

َوينمي ريـق إصـالح  ملـا عنـده مـن عيـوب ، ويرشـده إيل طَّ استعداداته ، ويطبِّ

  .)١(» نفسه ، ليسري يف الدرب ، ويسلك السبيل 

َ اخلطابة ، والذي يمكن أن نقول عنه إنه املامرسة للخطابـة ، ُّفنـ  ْإذنـ فلدينا  َ

التنظــري بــارة عــن عقــول بأنــه َ اخلطابــة والــذي يمكــن أن نُوالقيــام هبــا ، وعلــم

  .يهام تعريف كلَوالتقعيد أو التقنني ملامرسة فن اخلطابة ، كام سبق من

 ةمو ا  ا   

ٍّأما اخلطابة كفن ْا مل ختـ قديم جـدءق ؛ فيشَّ يطبٍس ، وأسلوبَ يامرَ  منـه أمـة ُلَ

غنى له عـن اإلبانـة  وإن االستعداد هلا خملوق مع اإلنسان الذي ال« من األمم ، 

                                                           

 . ٩ص .  حممد أبـو زهـرة الشيخ.  عصورها عند العرب ى أصوهلا ، تارخيها يف أزه؛َ اخلطابة )١(

 .م ١٩٨٠ط الثانية . دار الفكر العريب ، القاهرة 
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 .)١(» لغريه عام يف ضمريه ، وعن إقناعه بصدق مقاله وسداد رأيه 

ّ يف مجيـع األمـم ، وبكـل األجيـال إليـه ءَأن اخلطابـة يش: وقد ذكـر اجلـاحظ 

  .)٢(أعظم احلاجة 

ــ حديث بيشء من التفصيل عن تـاريخ تعايل  اهللا يئةشبموسوف يكون لنا ــ 

  .َفن اخلطابة ، يف املبحث التايل

ُوأما علـم اخلطابـة املـشتمل             أهتا ، ً قواعـدها ، فقـد أتـى متـأخرا عـن نـش عـىلَ

 وأول من دون قواعدها ثالثة مـن فالسـفة اليونـان يف أواخـر القـرن اخلـامس «

ثـم  بروديكـوس ، وبرتـا غـوراس معـارصه ،: وأوائل القرن الرابع قبل املـيالد 

ــع ســنة . ق٣٨٠غورجيــاس ســنة  م ظهــر . ق٣٢٢م ، ويف أواخــر القــرن الراب

َئا من أصول هذا الفن إال ودشي] يرتك[ة اليونان فلم فأرسطو زعيم فالس نـه ، ّوً

�، ومن هذا احلني صارت اخلطابة فن) َاخلطابة(ونرشه يف كتابه    .)٣(» ًا مدونا َ

َأول مــن كتــب يف علــم اخلطابــة ، واســتنبط اليونــانيني هــم وهكــذا نــرى أن 

  .قواعده

َدون علم اخلطابة ضمن مباحـث ومـسائل علـم ُعَوجدير بالذكر أهنم كانوا ي ّ

، وقد ذكر ابن خلدون أن أرسطو صنف كتابه يف املنطق وجعله مـشتمال  طقاملن

َ ثامنية كتب ، وعد منها كتاب اخلطابة عىل ّ. 

                                                           

 .القاهرة . دار االعتصام  . ٢٠ص . الشيخ عيل حمفوظ . َ فن اخلطابة وإعداد اخلطيب )١(

ـــ ١٢ /٣ عــثامن عمــرو بــن بحــر اجلــاحظ  أليب.  البيــان والتبيــني )٢(  ، حتقيــق ورشح عبــد ١٣ ـ

 .بريوت . دار اجليل . السالم حممد هارون 

  .١٤ ــ ١٣ أبو زهره ص .َ ، اخلطابة ٢١عيل حمفوظ ص . َن اخلطابة ف) ٣(
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تبهــا وتــداوهلا فالســفة َت كلهــا يف امللــة اإلســالمية ، وكِرمجــُثــم ذكــر أهنــا ت

 كــام فعلــه الفــارايب وابــن ســينا ثــم ابــن رشــد مــن فالســفة، اإلســالم بالــرشح 

 . )١(األندلس 

ترصف َوقد أتى ابن سينا يف كتاب الشفاء بلب كتاب اخلطابة ألرسطو مع « 

ُغري ضار ، وبنقل كتاب اخلطابة ألرسطو صـار يف العربيـة قواعـد ٌ للخطابـة مدونـةَ َ 

  .)٢(»   ما رأيتًيف بحث مستقل ، وإن كان جزء من علم املنطق عىل

َوانني اخلطابـة ، ونـرش  إحياء قـثم اجته بعض الباحثني يف العصور احلديثة إىل

املدفون من آراء العلامء فيهـا ، وذلـك بعـد النهـضة التـي بعثـت روح اليقظـة يف 

ُاخلطابة يف العصور املتأخرة ، وأظهر ) َعلم اخلطابة (  كتاب ظهر يف ذلك كتاب َ

للعامل الباحـث لـويس شـيخو ، فقـد مجـع يف كتابـه هـذا خالصـة مـا كتبـه أدبـاء 

 ، َرجم إيل اللغة العربيـة مـن قـوانني اخلطابـة وقواعـدهاُ تالعرب وفالسفتهم ، وما

ْومع أنه مل خي   .)٣( السبق َل من مآخذ ومالحظات ؛ إال أن له فضلَ

َثم تتابعت الكتابة يف علم اخلطابة بعد ذلك ، وكثـرت التـآليف واملؤلفـون ، 

                                                           

.  بتـرصف ١١٣٩ــ ٣/١١٣٨ مقدمة ابن خلدون ، تأليف عبد الرمحن بن حممد بـن خلـدون )١(

املشار ، وكتاب أرسطو يف املنطق . القاهرة . دار هنضة مرص . عيل عبد الواحد وايف /ق ديحتق

أي أنـه آلـة تعـصم الفكـر . » اآللة :  هذه الكلمة باليونانية ومعنى، » األورجانون«إليه اسمه 

 . من تعليق املحقق  :السابق. من اخلطأ 

  .١٦ ص .ة  أبو زهر .َ اخلطابة) ٢(

 أن فـيام كتبـه  : الكتـاب ، ومن بني املالحظات التي ذكرهـا الـشيخ أبـو زهـرة عـىل١٧السابق ص  )٣(

َخلطابـة ، كـام أن فيـه جفافـا يف الكتابـة جيعلـه غـري قريـب ًكثريا من ما يتعلق باملنطق قـد وضـعه يف ا

 . وآثارللمتناول، وأن املؤلف يف أكثر املسائل ال يقدم رأيه بل يرتك القارئ وسط نقول
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ــادة  َوخاصــة مــع االهــتامم بتــدريس اخلطابــة يف معاهــد ودور العلــم ، ومــع زي

 .اجة إليها يف امليادين السياسية والقضائية واإلصالحية ، وغريها احل

 ع ا  

، ، أو موضوع حمدد تقترص عليـه  َاخلطابة ال ختتص بجانب معني تنحرص فيهإن 

 .ء  كل املوضوعات ، وتتناول كل يشوإنام تتطرق إىل

 َأن اخلطابــة لــيس هلـا موضــوع خــاص: وقـد ذكــر ابـن رشــد عــن أرسـطو  «

 ـــ ءتبحث عنه بمعـزل عـن غـريه ، فإهنـا تتنـاول كـل العلـوم والفنـون ، واليش

ًجليال ، معقوال أو حمسوسا ـــ ال يـدخل حتـت حكمهـا ، وخيـضع  ًحقريا كان أو

يلـزم أن يكـون اخلطيـب ملـام بكـل : لسلطاهنا ، ومن ثم قال الباحثون يف شأهنا 

  .)١( » ًأن يزداد كل يوم علامًاستطاع ، وأن يسعى دائبا إيل  العلوم والفنون ما

ّ اخلطابــة مـن حيـث موضــوعها ؛ آفاقهـا رحبـة ال يتــأبى َوإذا كـان هـذا شـأن َ

 موضــوع ؛ فإهنــا يف ِّ أيِنــع مــن دخــول ميــدان ، أو تنــاولتمت عليهــا جمــال ، وال

 جيـــب أن ال خيـــرج مـــضموهنا عـــن حـــدود الـــرشع ، وال تتعـــارض اإلســـالم

يه ، وهكذا ينبغي أن يكون هنـاك التـزام مـن موضوعاهتا مع مبادئه وما يدعو إل

ًجانـب اخلطيـب باختيـار املوضـوعات اجلــائزة رشعـا ، ولـيس لـه احلريــة يف أن 

 .خيتار موضوعا يتعارض مع القرآن الكريم أو السنة املطهرة 

وهناك بعض من تأثروا باآلداب الغربية ال يؤمنون بمبدأ االلتـزام يف األدب 

ً أو ذاك شــعرا كــان أم نثــرا ؛ ال يؤخــذ ِّاللــون األديبعمومــا ، وعنــد تقيــيم هــذا  ً
ِ

                                                           

  .١٣عيل حمفوظ ص . َ فن اخلطابة )١(
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ــا  ــة ، ورأين ــة واجلاملي ــيم الفني ــق الق ــدهم حتق ــم عن ــار ، امله ــضمون يف االعتب امل

، ونحـو هـذا ، ونحـن ـــ  » ّ للفـنّالفن« شعارات ونظريات يف هذا الصدد مثل 

 َامنــه البــد مــن االلتــزام وخاصــة التــزأ املــسلمني ــــ نــرفض هــذا ، ونؤكــد عــىل

ًاملــضمون يف الكلمــة ســواء أكانــت شــعرا أم خطابــة ، أم روايــة ، أم غــري هــذا ؛ 
ِ

 .ه باإلسالم َالتزام

 اجلوانــب  التعبديــة ولــيس معنــى التــزام اخلطبــة باإلســالم أهنــا تقتــرص عــىل

موضوع اخلطبـة اإلسـالمية هـو احليـاة « واملسائل الروحية دونام عداها ، بل إن 

ك هو املجال الذي يعمل فيه اإلسـالم ، وتتطـرق إليـه  واآلخرة ، ألن ذلاألوىل

 . القرآنية واألحاديث النبوية )١(» اآليات 

 وأ  ا  

 التأثري َوالغاية من دراسة اخلطابة وتعلم قواعدها ، وممارستها ؛ الوصول إىل

 ِةطـرح علـيهم مـن أفكـار وموضـوعات ، واسـتاملُهم بام يِيف املخاطبني ، وإقناع

 فعــل يشء أو تركـه ، أو اعتقــاد أمــر أو  معـني ، حلملهــم عـىليقلـوهبم نحــو رأ

 .عكسه 

َواخلطابة يف جمال الدعوة اإلسـالمية هلـا غايـة رشيفـة ، وأهـداف سـامية راقيـة ، 

 طريق اخلـالق سـبحانه فالغاية منها إحقاق احلق وإبطال الباطل ، وإرشاد اخللق إىل

 . ومنهجا وحتذيرهم مما سواه اعتقاداسالم  اإل ، وذلك بدعوة الناس إىلوتعاىل

                                                           

 هــ ١٤٠١ط اخلامـسة . القـاهرة . دار الكتـب اإلسـالمية .  ٣١٠يل ص احممد الغـز.  مع اهللا ) ١(

 .م ١٩٨١
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        هم نحـوَ من وراء التأثري يف املخاطبني تـوجيهيفاخلطيب املسلم الداعية يبتغ

 مـا  اسـتاملتهم إال إىل إقناعهم بغري احلق ، وال حيـرص عـىلاخلري ، وال يرمي إىل

 . م يف املعاش واملعاد ُهم وسعادهتُفيه نفع

           فضل كبري، ورشف عظـيم ، ملـا هلـا مـن غايـة عظيمـة َومن هنا كان للخطابة

  طريـق اهلـدى واحلـق ، والوصـول هبـم إىلوسامية ، وهي األخذ بيد النـاس إىل

 والصناعات إنام ترشف بـرشف غايتهـا ، وتـسمو ُالسعادة يف الدارين ، والعلوم

 .فهاا أهدّبسمو

ــضال إذ ــا وف ــة رشف ــت اخلطاب ــد ازدان ْولق ً ً ــلوبَ ــت أس ــرشية َ كان ــار الب  خي

وأفاضلها وصفوهتا ، وهم األنبياء واملرسلون علـيهم صـلوات اهللا وتـسليامته ، 

 اخللـق ِ ديـن اهللا ، وتعريـفيف إرشاد النـاس وهـدايتهم إىلِوعىل رأس منهجهم 

 . النور  هم من الظلامت إىلِ احلق ، وإخراجعىل

ــ«  ــدها مج ــي تّوفوائ ــك الَف صــاحبِّعــرُة ، فهــي الت ــف يمتل قلــوب ، ها كي

هـا ترشـد الطالـب ُويستميل النفوس ، وحيرك العواطف نحو ما يريـد ، وقوانين

 دحض حجة املنـاظر ،  مواضع الضعف وشعب السهو والزلل ، فيقوى عىلإىل

 وتزييف سفسطة املكابر ، وهي التي ترفع احلق وختفض الباطـل ، وتفـض النـزاع ،

 .وتقطع اخلصومات 

نازع املختلفة واآلراء املتضاربة ، فال يـزال فاخلطيب البارع يقف بني ذوي امل

 والصواب مـن اخلطـأ ، حتـى جيعـل اجلميـع يف قبـضة ّيبني هلم النافع من الضار

يده ، واخلطيب البارع يقوم بني طائفتني استعرت بينهام نـار العـداوة والبغـضاء 
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 فيذكرهم بعواقب التقاطع ، وحيذرهم من نتائجه السيئة ، فإذا القلـوب مؤتلفـة

  .)١(» والنفوس متآخية 

ٌ مـصقعٌ قلنـا إنـه قـد يوجـد خطيـبذاولسنا نبالغ إ َْ  دعـوة ، يفعـل ُ  صـاحب)٢( ِ

ال تبلغـه إال بـشق  لصالح دعوته ما قد تعجز عنه اجليوش بخيلهـا ورجلهـا ، أو مـا

 .األنفس 

 يف معرض حديثه عـن باحثنيوهذا مثال من التاريخ احلديث ، يذكره أحد ال

 :ًالغة والفصاحة وكيف أن هلا دورا كبريا يف صناعة احلياة ، فيقول َاخلطابة والب

أمـــام م ١٨٣٠يف حـــدود ســـنة  »هيوســـتن  «ومتـــر ألـــوف الـــسنني ليقـــف 

ل فيهـا كلمـة مـرتني ، ِستعمَ بليغـة مل يـةالكونجرس األمريكي ، وخيطـب خطبـ

نـود ه يف تـسكني ثـائرة اهلّر ألباب الرجال الذين أمامه ، وكان قد نجح لتـوَفسح

 ّإيل توقيع اتفاقـات مـع احلكومـة ، فاسـتدعاه الـرئيس األمريكـيهم ِاحلمر ، وجلب

 أمريكـا متعلـق هبـا ، َتتبـع املكـسيك ، ومـستقبل »تكـساس  «إن : آنذاك وقـال لـه 

 .وأريدها منك ، والبد من ضمها 

ْزودين. نعم أنا هلا : فقال هيوستن   . بامل ورجال ِّ

 منفـردا ُك ، بـل تـذهبُتـْل ورجـال مـا دعولو كان عنـدي مـا: قال الرئيس 

 .ويعود ،  يًوبال دوالر واحد ، وأبعث معك حارسا حتى تعرب هنر املسيسب

ــ ــك قب ــع ذل ــىلِوم ــارس ع ــه احل ــة ، وودع ــول املهم ــدفع نح ــر، وان ــفة النه            ض

                                                           

 . باختصار ١٦ ــ ١٥ص . عيل حمفوظ . َ فن اخلطابة )١(

َ املصقع )٢( ْ
  .١/٥٣٨املعجم الوسيط . البليغ يتفنن يف مذاهب القول : ِ
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 يف املحكمـة يِتكساس ، فلام دخل أول مدينه هبا فتح له مكتب حماماة ، فكان املـدع

ًتهام واملتهم بريئا ، لبالغته وقوة لسانه ، حتى انبهـر بـه النـاس ، فـالذوا بـه ، خيرج م

فتالعــب بمفــاهيمهم وأخيلــتهم ، وغــرس فــيهم معنــى رضورة االســتقالل عــن 

 االنـضاممحركة قوية أمتت االستقالل ، ثـم غـرس معنـى وجـوب وأنشأ ، املكسيك 

 غرسـها هيوسـتن ، وجـاء يت فانضمت طواعية بالقناعات ال الواليات املتحدة ،إىل

َ مل تطلـق طلقـة ْ الرئيس األمريكي وسلمه مفتاح تكساس ، إذبعد سنوات قليلة إىل ُ

َأمريكية ، ومل يرصف دوالر ، فشكره الرئيس ، وخلدوا عملـه بـإطالق اسـمه عـىل ُ 

  .)١(مدينة هيوستن ، التي هي اآلن من أهم مدن أمريكا ، وعاصمة النفط فيها 

  اة اا  

 أمهية كربى ، وال غنـى عنهـا ، ُة ذاتيَثم إن اخلطابة يف جمال الدعوة اإلسالم

 ٌ دعـاةُملا هلـا مـن دور خطـري يف اإلقنـاع والتـأثري ، ولـو أنـه هتيـأ للـدعوة خطبـاء

  . مبادئها ، وينافحون عنها ، لكان حاهلا أفضل بكثري مما هي عليه اآلنيدعون إىل

 الـذين، اهرينـــاء الـدعاة املـــاد هـؤالء اخلطبـ إجية إىلـاآلن ماسوإن احلاجة 

مسكوه ُعه ، وجيمعوا شمله ، ويْدَينطلقون يف أقطار العامل اإلسالمي لريأبو ص«

، ا عوجه ، ويذودوا عنه كيد اخلـصومّ ، ويقومووه لغايته ويتعهدوا مسريِّبرصُوي

 .ومكر األعداء ، وعبث اجلهال ، وسفه املفتونني 

 حقيقتــه النازلــة مــن رب  مــن يتعلمــه عــىلاإلســالم أحــوج األديــان اآلن إىل

 سـقطوا يف غيبوبـة طويلـة ، العاملني ، ثم يكرس حياته إلنعاش املسلمني به ، بعد ما

                                                           

هــ ١٤١٤ط الثالثـة . طنطـا . دار البـشري  . ٨٩ ـــ ٨٨حممد أمحـد الراشـد ص .  صناعة احلياة )١(

 .م١٩٩٤
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 . واألخرية اجلهل الطامس البليد تها األوىلّلِع

ن  الدعاة الذين يغسلون عنه ما التصق بـه مـاإلسالم أحوج األديان اآلن إىل

ُخرافات ، ويقصون من طريقه احلواجز الت ّ شعبت أهله ، وقـسمتهم طوائـف يُْ

  .)١(» كل حزب بام لدهيم فرحون«ومذاهب 

َ أن يكـون للخطابـة حـضور ملمـوس يف موكـب ص اإلسالم عـىلَولقد حر

 ، الدعوة اإلسالمية ، وإسهام كبري يف صياغة احلياة وفق منهج اهللا تبارك وتعاىل

َّحتى عدت مـن  فـال تنعقـد صـالة اجلمعـة بـدون اخلطبـة ، كـام أن هنـاك : شـعائره ُ

ــرشوعةَاخلطــب ــالم َ امل ــدر اإلس ــذا يق ــسقاء ، وهك ــج واالست ــدين ويف احل  يف العي

ًاخلطابة ــ إدراكا منه ألمهيتها ــ عىل  . نحو ال نحسب أنه يوجد يف غريه من األديان َ

ه ، احليـاة التـي جتعـل هـذا احلياة املتحركـة فيـ َاخلطابة يف اإلسالم مظهر« إن 

 فكر ، وينتقل مع الزمان مـن ن فكر إىلِ مُِبثَ قلب ويالدين يزحف من قلب إىل

  .)٢(»  قطر  جيل ، ومع املكان من قطر إىلجيل إىل

 ً يـوم النـاس هـذا ؛ دعـاةولقد عرف تاريخ الدعوة اإلسالمية منذ صدره إىل

ملــدعوين ، وكــانوا بحــق مثــاال وا باَ هنــضوا بالــدعوة اإلســالمية ، وارتقــَخطبــاء

  .حيتذي

،  × رأس هؤالء األفذاذ إمام الدعاة وسيد البلغـاء ، رسـول اهللا  وكان عىل

 . وتبعوه بإحسان × هديه  ممن ساروا عىلٌصفوةثم 

                                                           

  .٩ ــ ٨ ص حممد الغزايل.  مع اهللا )١(

  .٣٠٧ص ،  السابق )٢(
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ــة إىل ــة ودورهــا الفــائق يف اهلداي ــة اخلطاب ــا أمهي ــوا عملي ط اهللا  رصاَوقــد أثبت

 صاحة والبالغة ، ذوي مقـدرة بالغـة عـىل درجات الفاملستقيم ، وكانوا يف أعىل

ًجذب النفـوس ، واسـتاملة القلـوب لإلسـالم عقيـدة ومنهجـا ، وكـان   حـدالواً

 املؤلفـة ، َ يديه من اخلالئق األلوفما يفتحه بجيش ، وهيدى عىلهم يفتح اهللا به من

ســحر يف البيــان ، وفــصاحة يف اللــسان ، عظمــة و الغفــرية ، بــام آتــاه مــن َواجلمــوع

 .َة يف التفكري واجلنان وحكم

 اُازيرا اة وا  ا   

العالمـة َومن أولئك اخلطباء الدعاة ؛ إمام عرصه يف الوعظ واخلطابة اإلمـام 

 َّاملتـوىف بـن حممـد ابـن اجلـوزي ، احلافظ مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عـيل

  .)١( اخلامسة والثامنني يد عىلتسعني ومخسامئة ، عن عمر يزسنة سبع و

ــذا ال ــاه ــه ملع ــع اهللا بوعظ ــد نف ــة ، وق ــوعظ واخلطاب ــان يف ال ــة الزم ــان آي َ ك

ًوفصاحته الدعوة اإلسالمية نفعـا كبـريا ، وأجـرى عـىل ً يديـه للمـسلمني خـريا ً

 .ًكثريا 

ّوكـان رأسـا يف التـذكري بـال مـدافع ، يقـول الـن : ّقال عنه اإلمـام الـذهبي م ْظً

ب ، مل يـأت ِطنـُب ، ويِطـرُب ، ويِعجُب ، ويِسهُ والنثر الفائق بدهيا ، ويالرائق ،

ُه مثلَه وال بعدَقبل ،  ه ، فهو حامل لواء الوعظ ، والقيم بفنونـه ، مـع الـشكل احلـسنِ

 .سن السرية  ُع يف النفوس ، وحْوالصوت الطيب ، والوق

                                                           

 ٣٦٥/ ٢١ يتصنيف اإلمام شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الـذهب.  سري أعالم النبالء )١(

 .مؤســسة الرســالة . خــرين آحتقيــق شــعيب األرنــؤوط و. ومــا بعــدها باختــصار وتــرصف 

 .م ١٩٩٢ هـ  ١٤١٢ط الثامنة  . بريوت
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ي ، ثـم ج بـه ، وهـو مراهـق ، فـوعظ النـاس وهـو صـبِ الـوعظ ، وهلـّبَوأح

َّمازال نافق السوق معظ ًا فيه ، مزدمحا عليه ، مرضوبا برونـق وعظـً متغاليامُ ًَ َ  ،  املثـلهُ

 .ه يف ازدياد واشتهار ، إيل أن مات رمحه اهللا وساحمه ُكامل

 ُ والـوزراءُه امللـوكَوكان ذا حظ عظيم وصـيت بعيـد يف الـوعظ ، حيـرض جمالـس

 . عن ألوف كثرية ُّد املجلس ينفض اخللفاء واألئمة الكرباء ، ال يكاُوبعض

ّبإصبعي هاتني كتبـت :  املنرب يقول سمعت جدي عىل: قال سبطه أبو املظفر 

ً يدي عرشون ألفا ٍ ألف ، وأسلم عىلُ مائةّ يديْألفي جملدة ، وتاب عىل ّ
)١(.  

ه تـوقظ ُش اآلن مع بعض جمالس هذا الفارس ، لنرى كيف كانت خطبِنعْول

 حمـيط  وتثري منهم الكوامن ، وتنقلهم من حمـيط املعـصية إىلمن الناس املشاعر ،

 ، ايـة الرشـاد واهلد إىلغوايـة اليقظة ، ومن الـضالل وال إىلالغفلةالطاعة ، ومن 

 .  السعادة يف املعاش واملعاد وإىل

 أبو احلسن حممد بن أمحد بن جبري األندليس من أدبـاء القـرن الـسادس ، ذكر

 ببغــداد ، وهــو يف احلقيقــة وصــف يابــن اجلــوزفا لــبعض جمــالس اإلمــام ْوصــ

  .)٢(ّصادق أخاذ 

 ،  دارهبـإزاءأخذ ابن جبري يصف جملسا للشيخ ، وكان جيلس به كل يـوم سـبت 

                                                           

 . وما بعدما باختصار ٢١/٣٦٧ السابق )١(

 ومـا ١٧٦ ص )هــ٦١٤ َّاملتـوىف (األندلـيس الكنـاين جبـري بن أمحد بن حممد، جبري ابن حلةر  )٢(

ــدها،  ــة داربع ــالل ومكتب ــريوت - اهل ــر. ب ــدين : وانظ ــة املرش ــيل. هداي ــوظ ص ع دار  . ٨٦ حمف

  .القاهرة. االعتصام 
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 :وبعد أن صور بالغة الشيخ وفصاحته وعذوبة منطقه قال 

ثم إنه أتى بعد الفراغ من خطبته برقائق من الـوعظ وآيـات بينـات مـن الـذكر 

 أن عـال الـضجيج وأعلـن التـائبون ، إىلوب ، وذابت هبـا النفـوست هلا القلطار

ي ناصـيتة بيـده ِلقـُ يٌّ، كـل املـصباحبالصياح، و تساقطوا عليه تساقط الفراش عىل

رفـع يف األذرع ُى عليـه ويَغـشُ رأسـه داعيـا لـه، ومـنهم مـن يفيجرها ويمسح عىل

ًهوال يمأل النفوس إنابة وندامة، فشاهدنا إليه  ويف ، أهوال يـوم القيامـةرهاِّ، ويذكْ

ُأثناء جملسه ذلك تطري إليه الرقاع باملسائل فيجاوب أرسع مـن طرفـة عـني َّ َ  وربـام ،ُ

 . والفضل بيد اهللا يؤتيه من يشاء ،لسه الرائق من نتائج تلك املسائلكان أكثر جم

وكـان ينعقـد كـل ، ثم أخذ يف وصف جملس آخر له يف ساحة قصور اخلليفة 

  :قالف ،يوم مخيس 

ّ أن وصل هذا احلرب املـتكلم ، فـصعد املنـرب وقـد تـسطر القـراء أمامـه وقعدنا إىل ِّ

 الرتتيـب ، فبكـت العيـون لقـراءهتم ،  كرايس موضوعة ، فابتدروا القراءة عـىلعىل

فلام فرغوا منها وقد أحـصينا هلـم تـسع آيـات مـن سـور خمتلفـات ، سـطع بخطبتـه 

َيف أثنائها منتظامت ، ومشى اخلطبـةّالزهراء الغراء ، وأتى بأوائل اآليات  قـرة ِ ف عـىلّ

> = < ? ﴿ : أن أكملهــا ، وكانــت اآليــة  منهــا يف الرتتيــب إىلآيــةآخــر 

K J I H G F ED C B  A @﴾ ]٦١:غـــــــافر[ 

ّ هذا السني ، وحسن أي حتسني ، فكان يومه ذلـك أعجـب مـن أمـسهفتامدى عىل َّ ، 

يـة ، ويـصل كالمـه يف ذلـك كـل ذلـك بدهيـة ال رو، ثم سلك سبيله يف الـوعظ 

َ النسق مرة أخـرى ، فأرسـلت وابلهـا ت عىلوءاباآليات املقر ُالعيـون ، وأبـدت َْ
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ــائبني  ــادمني ت ــه ن ــاس علي ــارح الن ــون ، وتط ــوقها املكن ــوس رس ش َّالنف ــت ،ُ  فطاش

ه والـذهول ، واهتـزت القلـوب ومل جتـد للـصرب َلـَ عليهـا الو واسـتوىلاأللباب ،

 ِ التـشويق بديعـةِحـةِّد بأشـعار مـن النـسيب مربُنـشَلـسه يسبيال ، ثـم يف أثنـاء جم

الرتقيق ، متأل القلوب خشية وزهدا ، وكان آخر ما أنشده من ذلك ، وقـد أخـذ 

ُاملجلس مأخذه من االحرتام ، وأصابت املقاتل سهام ذلك الكالم  َ َ: 

ُأيــــــن فــــــؤادي أذابــــــه الوجــــــد ْ َ  
 

ــــن قل  ــــوأي ــــدب ــــحا بع ــــام ص ُي ف ْ  
 

َ زدين جــــوُيــــا ســــعد ْ   ًى بــــذكرهمِ
 

ــــا  ــــديت ي ــــل يل ف ــــاهللا ق َب ِ   ُســــعد ُ
 

 فنـزلومل يزل يرددها واالنفعال قد أثر فيه ، والبكاء كاد يمنعه من الكـالم ، 

ّ أحـر مـن اجلمـر  عـىلَال ، وتـرك النـاسَشا ، وقد أطار القلوب وجِهَعن املنرب د

ن ِفيالـه مـر يف الـرتاب ، ِّتعفـُن مِن باالنتحاب ، ومـِعلُن مِيشيعونه بالدموع ، فم

ِن رآه ، ومـا كنـا نحـسَ مَآه ، وما أسعدْرَ مَمشهد ما أهول ب أن مـتكلام يف الـدنيا ّ

 هـذا الرجـل الـذي يـضيق يِعطـُلكـة النفـوس والتالعـب هبـا مـا أَى مـن مَعطُي

َن خيــص بــالكالم مــَالوجــود عــن مثلــه ، فــسبحان مــ             ن عبــاده ال إلــهِن يــشاء مــّ

 .أهـ . غريه 

         مثـل هـذا اخلطيـب الفـصيح البليـغ ، العـامل إلسالمية بحاجة إىلإن الدعوة ا

ّالداعية ، يف زمن كثر فيه األدعياء ، وأطلت برأسها الفتن ، واسترشى الفساد ، 

ه ، وكادوا أن جيتالوا الناس عـن ديـنهم بزخـرف ُنتَدَونشط فيه دعاة الباطل وس

 .ومكر بالليل والنهار ، من القول ، وهبرج من الدعاية ، وترغيب وترهيب 

وإن مما يؤسـف لـه أن نالحـظ أن كثـريين مـن املنتـسبني للـدعوة اإلسـالمية 
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 املستوى الذي نطمح إليه ، وليسوا مؤهلني ملخاطبة اجلامهري والتأثري ليسوا عىل

 اإلســالم منهجــا فــيهم باقتــدار ومهــارة ، الســتاملتهم وإقنــاعهم باالنحيــاز إىل

 .وتطبيقا 

عامـة والـدعوة  الكليـات الـرشعية ِمـنن خترجـوا َن بـني مـِ مإنني أعرف أن

وإنـام ً، أناسا مل يكونوا مـؤهلني نفـسيا لولـوج مثـل هـذه التخصـصات ، خاصة 

ُسيقوا إليها سوقا ، أو اضطروا إليها اضطرارا ، فـدخلوا وخرجـوا وو ً  ، دون فـواِّظً

 لقمـة  إىلىرقـًأن حتتل الدعوة أو العمل لإلسـالم يف نفوسـهم حيـزا أو مكانـة ت

 حتصيل الرزق ، فضال عن ضـعف االسـتعداد العلمـي واخللقـي ِرْالعيش ، وأم

ــم ،  ــم وأدائه ــاملني يف عمله ــائهم ، خ ــاترين يف عط ــانوا ف ــؤالء ، فك ــال ه ألمث

 ، عليهـاَكـال عاجزين عن النهوض بالدعوة واجلهاد هبا ومن أجلها ، حتى صـاروا 

ٍوقرة عني ألعدائها  ّ. 

ّؤسفة ، حتتم علينـا أن نعيـد النظـر يف سياسـة إعـداد الـدعاة وهذه الظاهرة امل

من انتقاء وتأهيل وتوجيه ، ونحو هـذا ممـا يتطلبـه اإلعـداد اجليـد ، وال يـسمح 

 .املقام باخلوض يف تفاصيله اآلن 

 وا اأة اا 

ِوحــديثنا عــن اخلطابــة وأمهيت
هــا يف موكــب الــدعوة اإلســالمية ؛ ال خيــتص َ

  من الرجال فقط ــ وان كان هذا هو األغلب األعم ــ ، وإنـام يتعـدى إىلبالدعاة

 . اهللا كذلك النساء الداعيات إىل

َ املرأة املسلمة الداعية التي جتيـد اخلطابـة ، وتوظفهـا يف جمـال فإننا بحاجة إىل

 مــشاعرهن رك اهللا ، وخاصــة مــع بنــات جنــسها فتــؤثر فــيهن ، وحتــالــدعوة إىل
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دهن ّاللتـزام بالـدين ، والتمـسك بـرشائعه وشـعائره ، وتـزوهن نحـو اُوتستميل

فـع ، والسـيام مـا يتعلـق ن األمة بـاخلري والبالعلم النافع الذي يعود عليهن وعىل

 .بالتفقيه يف أمور الدين 

 عـن يبـاألمر بـاملعروف والنهــ مثل الرجل ـ وجدير بالذكر أن املرأة مكلفة 

 . اهللا ، يف حدود الوسع الطاقة وة إىلاملنكر ، والقيام بواجب النصيحة والدع

h g fe d c b a ﴿ : تعاىل قال

k j i ﴾ ]وقال سبحانه  ،] ٧١:التوبة :﴿ P O N M L

X W   V  U T S R Q ﴾ ]وقال جل شأنه ، ] ٣٣:فصلت :

﴿ , + * ) ( ' & % $ # " !

 .] ٣ــ١:العرص[ ﴾   - . / 0

          : قلنـا ملـن ؟ قـال  » صيحةالـدين النـ« :  قـال ×وعن متيم الداري أن النبـي 

  .)١( » هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم« 

فهذه النصوص وأشباهها من القرآن والسنة ال تفرق بـني الرجـل واملـرأة يف 

أصل التكليف بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكـر ، وإذا كـان اخلطـاب 

                                                           

 ٣٧ ـــ ٢/٣٦ يمسلم برشح النوو. ب بيان أن الدين النصيحة ،   أخرجه مسلم يف ك اإليامن)١(

ب ،  يف ك الـرب ي ، والرتمـذ٤٩٤٤ ، وأبو داود يف ك األدب ، ب يف النـصيحة رقـم  ٥٥رقم 

 ي يفوالنـسائ. حسن صـحيح : وقال .  من حديث أيب هريرة ١٩٣٢ما جاء يف النصيحة رقم 

ـــصيحة لإلمـــام . ك البيعـــة  ــــ٧/١٥٦ب الن ـــدارم،  ١٥٧ ـ ـــاق يوال ـــدين.  يف ك الرق   ب ال

 . من حديث ابن عمر ٢٧٥٤رقم . النصيحة 
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اطبة الرجال ؛ فهـذا مـن بـاب التغليـب كـام  يف الغالب بصيغة التذكري أو خميأيت

ــام ــول العل ــهيق ــساء في ــول الن ــع دخ ــن ال يمن ــامء، لك ــن ، ك ــري م ــال يف كث ــو احل         ه

 . التكليفات

ً لنا ذاكرة التاريخ عددا من النساء يف اجلاهلية واإلسالم اشتهرن ْتَولقد وع

تهرن بـالعلم َباخلطابة والفصاحة ، هذا فضال عـن النـساء الكثـريات الـاليت اشـ

 .والفقه ورسوخ القدم يف جمال العلوم الرشعية ، يف عصور اإلسالم املختلفة 

ُ واحلكمة ورسعة اجلواب هند بنت اخلـس ، ومجعـة بالفصاحةوممن اشتهرن  ّ ُ

ومـن أهـل الـدهاء والنكـراء ، ومـن : بنت حابس ، وقد قال يف شأهنام اجلاحظ 

َّسن واللَّأهل الل  ، ، والكـالم الفـصيح، واألمثـال الـسائرة ن ، واجلواب العجيـبَقَ

ُهند بنت اخلس وهي الزرقاء ، ومجعة بنـت حـابس ، وقـال : واملخارج العجيبة  ّ ُ

ِيقال بنت اخلس وبنت اخلص ، وبنـت اخلـسف وهـي الزرقـاء ، : ابن األعرايب 
ْ ُ ّ ُ ّ ُ

داهيتـا نـساء : وقال يونس ال يقال إال بنت األخس ، وقال أبو عمرو بن العالء 

ْعرب هند الزرقاء وعنز الزرقاء ، وهي زرقاء الياممة ال ِ)١(.  

 ، )٢( ريض اهللا عنهـاأم املؤمنني عائشة : ومن النساء الاليت كانت هلن خطب 

 :ريض اهللا عــنهام ّن مــن اخلطيبــات الــشهريات يف معركــة عــيل ومعاويــة كــاكــام 

اخلري بنت وأم ، ّالزرقاء بنت قيس بن عدي اهلمدانية ، وعكرشة بنت األطرش 

                                                           

  .٣١٣ ــ ١/٣١٢ البيان والتبيني )١(

للفقيــه أمحــد بــن عبــد ربــه ، العقــد الفريــد :  اجلمــل يف َ انظــر خطبــة ألم املــؤمنني عائــشة يــوم)٢(

        القـاهرة. املكتبـة التجاريـة الكـربى .  حتقيق حممد سـعيد العريـان ٢١٤ ــ ٤/٢١٣ األندليس

 .م ١٩٤٠هـ  ١٣٥٩ ط األوىل
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ْحريش  َُ
)١(.  

 ؛ات بـاملعروف والناهيـات عـن املنكـرومن العاملات الفقيهات الداعيات اآلمـر

            :فت بأهنــاِصــُفاطمــة بنــت عيــاش بــن أبــى الفــتح  البغداديــة احلنبليــة ، وقــد و

، ، اخلائفـةِ، املـسندة، املفتيـة، الفقيهـة، العاملـةالزاهدة العابدة، الشيخة الواعظة«

ــعةاخلا ــةش ــة، الِّ، الدين ــة، املتقن ــعفيف ــرصها، املحقق ــدة يف ع ــة، الواح ، ة، املتفنن

  .)٢(والفريدة يف دهرها، املقصودة يف كل ناحية 

ًولقد كانت تـتقن الفقـه إتقانـا بالغـا، وكا نـت معـارصة لـشيخ اإلسـالم ابـن ً

 ّ ، وكان يتعجب منها ومن فهمها ، ويبالغ يف الثنـاء عليهـا ، وكانـت قوالـةةتيمي

باحلق ، آمرة باملعروف ناهية عن املنكر ، انتفـع هبـا خلـق كثـري ، وخاصـة نـساء 

 القـاهرة ، فحـصل هبـا النفـع ، أهل دمشق ، لصدقها يف وعظها ، ثم حتولت إىل

  .)٣( هـ وقيل إهنا جاوزت الثامنني ٧١٤يت ليلة عرفة سنة ِّوفُها ، وتُوعال صيت

 هــ ، أقامـت يف املدينـة ٤٦٦ولـودة سـنة  اهليتيـة املدة بنت واثق بـن عـيلَومنهن مح

املنورة وبغداد ، وعقـدت جمـالس للـوعظ واإلرشـاد ، وكانـت عاملـة باحلـديث 

  .)٤(والفقه 

                                                           

. دار الـرشوق .  ٣١٧ ـــ ٣١٢ ص يعبـد اجلليـل شـلب/ د .َاخلطابة وإعداد اخلطيـب:  راجع )١(

 . م ١٩٨٧ هـ ١٤٠٨ط الثالثة . القاهرة 

هـــ ١٤١٤ ط األوىل. الريــاض . دار طويــق .  ٩٩حممــد خــري يوســف ص .  فقيهــات عاملــات )٢(

 .م ، وفيه مراجعه التي أخذ عنها ١٩٩٤

 .اختصار  بترصف و١٠٠ السابق ص )٣(

  .١/٢٩٤نقال عن أعالم النساء .  بترصف ٣٩ص  ، السابق )٤(
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ــة  ــارض الداعي ــرصنا احل ــا يف ع ــالمية وخطيباهت ــدعوة اإلس ــات ال ــن عامل وم

ورمحهـا رمحـة ، أكرمها اهللا وغفر هلـا ،  املجاهدة الصابرة األستاذة زينب الغزايل

 .  سعةوا

ــات ّوالشــك أن الواقــع يــشهد بخلــو ــة مــن النــساء اخلطيب  الــساحة الدعوي

َوالعاملات املتفقهات ، ماخال  النزر ْ عوة اإلسـالمية  ، وال يزال ميدان الـدَ اليسريّ

 . هذه النوعية منًونقصا  يعاين فقرا

ــة الفــصيحة بــني النــساء ملاســة ، خاصــة وأن وإن احلاجــة إىل  وجــود الداعي

 مـا يف إعـداد أصـناف مـن ٍّ حـد قد نجحـت إىلَاطل وتياراته املختلفةأحزاب الب

ْالنــساء ، الــاليت جيــدن عــرض الباطــل وتزيينــه بزخــرف مــن القــول ، وهــؤالء  ِ ُ

ْ قد دربن بعناية عىلُالنسوة  قطاعـات خمتلفـة مـن النـاس ،  التحـدث بمهـارة إىلُِّ

 .رسوله  اهللا وُّوالتأثري فيهم بام يبثونه من دعوات وأفكار حتاد

 .ًوأصبحنا نرى للشيوعية نساء يتحدثن هبا وينرشهنا 

 .ّن هبا ويروجنها ّوللعلامنية داعيات يبرش

يان الفضيلة ، ويطمـسن نل والفساد اخللقي خطيبات سوء يقوضن بّوللتحل

 .معاملها ، وهكذا 

َوال يغيب عن الذهن ــ هنا ــ أن نحلة ْ
ا  التي زعم أصحاهبا أهنـَ اهلدامةِ البابيةِ

ِّناسخة لإلسالم ورافعة ألحكامه ؛ هذه النحلة كـان أكـرب الـدعاة إليهـا امـرأة ، 

 ، فكانت ختطب وحتاور وجتادل وتنـاظر ، مبـرشة بالـدين اجلديـد» قرة العني « هي 

 .وهذا ما أكده املؤرخون 



رو ا 

 

33 

وما كان ألحد تأثري ونفوذ يف البابيني ، مـثلام : » فرانس يونج « فيقول السري 

 . العني الطاهرة ِرة قزوين قرةكان لشاع

ــتهم  ــراون مــؤرخهم وداعي ــال إدوارد ب ــة : وق ــة اخلالب إن الشخــصية اجلذاب

ًألنظارنا ، غري الباب الشريازي ، هي اجلميلـة الذكيـة التـي وهبـت حظـا وافـرا  � َ ُ
ِ

  .)١(من احلسن والذكاء والفطنة ، قرة العني التي كانت شاعرة وعاملة وخطيبة 

ها مـا هـي ِنعطْ اهللا ، ولَ دور اخلطابة اخلطري يف ساحة الدعوة إىلأال فلنتنبه إيل

 إيل ٍ وهدايـةٍنجعل منهـا صـوت رشـادْجديرة به من االهتامم ، فقها وتطبيقا ، ول

ه وانتـشاره ، َّدَف مـِوقـُ الباطـل ، ت عـىلّرِكـَ تً اإلصالح ، وقوةاحلق ، وسبيال إىل

 . ، وعليه التكالن ض دعائمه وبنيانه ، واهللا املستعانِّقوُوت

 ن اأر 

 .ه ِه واستاملتِ وإقناعِ اجلمهورِ مشافهةّ فن :َ بنا أن اخلطابة هيّرَم

ــ ــد أن ت ــة أو املــشافهة الب ــه مقومــاتَفاملخاطب ــوافر في  ٌصدر عــن شــخص تت

 معينة ــ سوف نشري إليها فـيام بعـد إن شـاء اهللا ـــ وهـذا الـشخص هـو ٌوصفات

 .ول اخلطيب ، وهو الركن األ

 فـيهم ، فـالركن َرّ مجـع مـن النـاس ليقـنعهم ويـؤثواخلطيب يوجه كالمـه إىل

 .الثاين هو اجلمهور أو املتلقي 

البد من وجود مضمون أو معنى معـني ، أو رسـالة يريـد اخلطيـب أن إنه ثم 

                                                           

 - ، مركـز األهـرام للرتمجـة والنـرش ٤٤ص . عائشة عبد الرمحن / قراءة يف وثائق البهائية ، د )١(

 .م ١٩٨٦هـ ١٤٠٦ ط األوىل. القاهرة 
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ًهم إليهـا ، وإال كـان عابثـا ، وهـذا َهم هبا ويـستميلَها إيل اجلمهور ، ويقنعَيوصل

 .الرسالة هو الركن الثالث وهو اخلطبة املضمون أو 

 يف املوقـف ُّمَ اخلطيب بجمهوره مبارشة ، وهذا هو األغلب األعـيوقد يلتق

 ، وهـي أقـوى وسـيلة ّهي االتصال الشخـيصيف هذه احلال  ، فالوسيلة ّاخلطايب

 اخلطيـب مـع َن تفاعـلَضمَ إهنا تـْقديم الزمان حتى يوم الناس هذا ، إذاتصال منذ 

 اجلمهور مع اخلطيب أكثر مـن غريهـا ، ويف بعـض األحيـان َ ، وتفاعلاجلمهور

ِقد يلق
النـاس خطبـة ال يتـصل فيهـا بـاجلمهور مبـارشة ، وإنـام عـرب وسـيلة  ُي أحدُ

 .  كام هو احلال يف بعض خطب الساسة التي يوجهوهنا لألمة معينة كالتلفزيون ،

تصال املبـارش دون وسـيط  ، إنام هو االّا ألن األصل يف املوقف اخلطايبًرونظ

ًحيـول بـني اخلطيــب وبـني اجلمهــور ؛ فـال وجــه ألن نـضيف ركنــا رابعـا يكــون  ً

 .الوسيلة ، فاخلطيب نفسه هو وسيلة لنقل اخلطبة 

وعنــدي أن اخلطبــة هــي أســلوب أو مــضمون ، واخلطيــب هــو الوســيلة أو 

لة وأداة ، ّاألداة التي تبلغ هذا املضمون ، كالكتاب وما يتضمنه ، فالكتاب وسي

 .وما يتضمنه من قصة أو مثل أو خرب أو إنشاء هو أسلوب 

 .واخلطبة ، واجلمهور ،  اخلطيب  :َ هذا فأركان اخلطابة هيوعىل

ــق  ــا يتعل ــا ، وإن كــان م ــل منه ــق بك ــق اهللا عــام يتعل وســوف نتحــدث بتوفي

 .ًباجلمهور سيكون داخال يف ثنايا احلديث عن اخلطبة واخلطيب 

  

*****  
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 ر  تا  

َ بنـا القـول بـأن اخلطابـة يشء يف مجيـع األمـم ، وأهنـا موجـودة منـذ قـديم َّرَم

 عـن اإلفـصاح ييـستغن الزمن وأن االستعداد هلا خملوق مع اإلنسان ، الـذي ال

 خـرين لـصفه ،لغريه بمكنون ضمريه ، ورسيرة نفسه ، وعن  الرغبـة يف اسـتاملة اآل

 .رأيه وإقناعهم ب

ِ من اخلطابة سُلْمل خي« وهكذا 
ها ، فقـد حفظهـا َ أمة وعى التـاريخ ماضـيّجلَ

 ، ثـم رواهـا تـاريخ ّ ، وقيـدها خـط الفراعنـة اهلريوغليفـيّخط آشـور املـسامري

 منــذ القــرن الــسابع قبــل املــيالد ، وهبــا أخــضع بــوذا ُّ واألديبُّاليونــان الــسيايس

وكـان هلـا مكاهنـا  إرسائيـل ، ي بنـُ أنبياءَالديناجلموع اهلندية لتعليمه ، وهبا أذاع 

 . )١( » العظيم يف جمامع العرب قبل اإلسالم ، ويف أسواقهم األدبية بنوع خاص

 اهـتم هبـا اهتاممـا بالغـا يف نـرش مبادئـه ، وتعلـيم رشائعـه ثم إن اإلسـالم قـد

رهم ون يف نرش أفكاّوشعائره ، وعول عليها احلكام والقادة، والزعامء واملصلح

، وظلت مسريهتا ومكانتها بني مـد وجـزر ، وصـعود وهبـوط ؛ وبلوغ أهدافهم

 وهكـذا حتـى ..وتنطلق تـارة وحتجـم أخـرى ، ، وتضعف أخرى  أحياناىفرتق

 .عرصنا احلارض 

َ تـاريخ اخلطابـة ـــ عـىلتعـايل ًويف هذه الصفحات نلقي ضوءا ـــ بمـشيئة اهللا 

                                                           

  .٣٩٠أمحد حممد احلويف ص /د . َ فن اخلطابة )١(
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ام قبل اإلسالم ، وآخر عام بعـده ، عند بعض األمم ، ونجعل جانبا من كالمنا ع

 : النحو التايل وذلك عىل

   ا  ا:  أو

١  نما  ا:  

  قضت البالد اليونانية ردحا من الزمن وهي قبائل مفككـة ، تكـاد كـل قبيلـة 

 أسـباب أو مجاعة منها تكون مستقلة عن األخرى ، وبينهـا تنـافس وسـباق عـىل

 أصــل واحــد ، ولكنهــا ســائل احليــاة ، ومل تكــن هــذه القبائــل ترجــع إىلالعــيش وو

 هـذه اجلـزر ومل يـربط بينهـا رابـط إال املجـاورة واشـرتاك أجناس شـتى نزحـت إىل

 .األعامل 

 . ثم تتعاون وتتحد  ،وخالل عدد من القرون ظلت هذه القبائل تتقارب

ــد ــاريخ أح ــجل الت ــد س ــرية ، وحرواوق ــثا كث ــنب ــان م ــة ، ك ــا ا طويل    أبرزه

قيام التنافس بني أثينا وإسـربطة ، الـذي اشـتد حتـى أدى إل حـروب مل تنتـه إال 

 البالد اليونانية كلها ، وغـري م باستسالم أثينا وزعامة إسربطة عىل. ق٤٠٤سنة 

  .األحداثذلك من 

َواخلطابة تنضج وتقوى عادة يف أيام احلـروب واملـشادات ، ولقـد اعتمـدت 

َ اخلطابة ، وهلذا ظهر خطبـاء لـن ينـساهم شتى مواقفها عىلاحلروب اليونانية يف 

 .» ديموستنيس « األثينى و »سولون  «التاريخ ، من هؤالء 

ثم ملا سادت الديمقراطية بالد اليونان ، وشاعت احلرية الـسياسية ؛ نـشطت 

     َاخلطابـة َاخلطابة وشعر األفراد بحاجتهم إليها ، ونـشأ بيـنهم معلمـون يعلمـون 



رو ا 

 

37 

 ، وكـان  اجلـدل واملغالطـةدل ، وظهـرت طائفـة السوفـسطائيني يـدربون عـىلواجل

 إقناع الناس واحلكـام بأدلـة إفساد املنطق ، واجلنوح إىل: لعملهم لونان خمتلفان 

  :لعملهـم اللـونني وثـاين الـسامعني ، يكثريا ما تكون مضللة ، ولكنهـا تـستهو

ًشجعوا اخلطابة وأشاعوها ، وجعلوها فنا مستقال    .له قواعده وأصولهَ

ــة عــام أي نحــو ســنة  ــة . ق٣٢٠ إيل ســنة ٤٢٠وخــالل مائ َم كانــت اخلطاب

اليونانية يف قمة ازدهارها رواجا وسموا وإتقانا ، ومتيزت بوضوح أقسام ثالثـة 

 واخلطب القـضائية ،، » جورجياس«هي خطب املحافل ، وأشهر أصحاهبا هو 

يلقنوهـا أصـحاهبا مـن املتقاضـني ،  حمرتفيها أن جييـدوا إعـدادها وأن وكان عىل

،  »لوسـياس«َفكان هذا تعليام وإتقانا للخطابة ، وأشـهر القـائمني هبـذا العمـل هـو 

  .ًواخلطب السياسية التي ازدهرت ازدهارا أوسع إبان الرصاع بني أثينا ومقدونيا

َوهكذا سجلت اخلطابة اليونانية صور احلياة يف اليونان واجتاههم الفكـري ، 

  .)١(جلت سمو بالغتهم وأساليبهم كام س

ه ُومنافـس» ديموستني«كان من أبرز اخلطباء يف القرن الرابع قبل امليالد قد  و

َّوكالمهــا مــصقع مفــو» إســكينز« ُْ َ َه ، قــوي اخلــصومة واللــدِ د ، بــارع يف تــشقيق ّ

 إلقــاء  ومــن أشــهر املنــافرات بيــنهام تلــك التــي دفعــت ديموســتني إىل،الكــالم 

  .)٢() يف سبيل التاج (ورة خطبته املشه

                                                           

 . وما بعدها ١٤٣ ص شلبيعبد اجلليل / د. َاخلطابة :  باختصار وترصف عن )١(

   . ٩٢ ـ ٢/٩١غـازي خمتـار طلـيامت /أو جـزه د. ول ديورانـت . حلـضارة  الـوجيز يف قـصة ا)٢(

 .م ١٩٩٣ط األويل . دار طالس ، دمشق 

  = ،الوطنيـة ، ورمـاه بالـضعف سكينز هاجم ديموستني أمام اجلمعيـةإ اخلطبة أن تلكوقصة 
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ًوهكذا يمكننا القول بـأن اخلطابـة عنـد اليونـان عاشـت رقيـا وازدهـارا وتقـدما ،  َ

حيث توفرت هلا دواعـي االزدهـار وأسـباب التقـدم ، والتـي يمكـن أن تـتلخص يف 

  :)١(اآليت 

 .أ ــ أجواء احلروب واملناوشات التي عاشتها البالد اليونانية 

ح والفنــون واآلداب ونــشاطها ، وخاصــة يف إســربطة ، ب ــــ ظهــور املــسار

 حـسن  هنـضة خطابيـة ، وتـدريب عـىلَوكانت بمثابة منـابر للخطابـة ، ممـا أدى إىل

 .اإللقاء 

ج ــ النظام السيايس الذي توفرت يف ظله احلرية السياسية ، وكـان لكـل صـاحب 

 عادة تتأثر ببالغة اخلطيـب  يف أن يعرب عن رأيه ، وملا كانت اجلامهريُّ احلقٍاجتاه رأي أو

ًوبيانه أكثر من حججه املنطقية ، كان يتبارى اخلطباء يف إجادة خطبهم أداء ومضمونا 

 .كي جيتذبوا مشاعر اجلامهري ، ويستميلوهم إليهم ، ويقنعوهم بآرائهم 

د ــ نظام القضاء ، حيث كان جملس القضاء يتكون من عدد من القضاة يزيد 

غ أيضا عند الرومان نحـو أربعامئـة ـــ وهـذا العـدد الكبـري جيعـل  املائة ــ وبلعىل

 ، ا ، ويدفع املتقاضـني أن يـسلكوا سـبيل التـأثري يف عواطـف القـضاةرالقضاة مجهو

                                                           

 ّوال حيق لـه أن يتـوج بتـاج الزهـر الـذي كانـت اجلمعيـة تـضعه عـىل  يستحق اإلكبار ، وبأنه ال=  

 الغايـة يف الفـصاحة ت عىلً ديموستني خطبته هذه وخطبا أخرى أوفىهامات املتفوقني، فألق

 اهلرب ودفع الغرامة، فكان ديموستني يرسـل إليـه ، وأفحم هبا خصمه ، واضطره إىلوالبيان

تامل الغربة والفاقة، واحلق أن الرس يف تفوق ديموستني متثيله وتـشدقه ، ال  احاملال ليعينه عىل

 .نفس املوضع . املرجع السابق  . تعليله وعمقه ، وسحر اإللقاء ال قوة الفكر

 .باختصار وترصف  . ١٤٦ ــ ١٤٥عبد اجلليل شلبي ص / د .َ اخلطابة)١(



رو ا 
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وهيتموا ببالغة اخلطبة أكثر مـن روحهـا القانونيـة ، فكـان ذلـك مـدعاة لنهـضة 

ر بالـذكر أنـه مل َاخلطابة ، ألهنا هي التـي حتقـق للمتقاضـني مـا يريـدون ، وجـدي

يكن لدى اليونان نظام توكيل حمام ، فكان كل شخص يدافع عـن نفـسه ، وقـد 

َاضطر هذا النظام مجهور الشعب أن يتعلم اخلطابة ويتدرب عليها ، فكان هناك  َ ُ

والتـدرب عليهـا ،  تعلمها َمعلمون يعلمون الناس اخلطابة ، وأقبل الشباب عىل

 .ن مواقف السياسة والقضاء ًاستعدادا ملا عسى أن يواجههم م

ُِ  ا ذ   

» لوسـياس«ونورد هنا خطبة من خطب اليونانيني وهي للخطيـب املـشهور 

َّم ، وعمر أكثر من ثامنني عاما . ق٤٥٩الذي ولد سنة 
)١(.  

 كــان دَعــقُومــن خطــب لوســياس الــشهرية خطبــة أعــدها للــدفاع عــن شــاب م

 ادعاءات كاذبـة للحـصول يم بأنه كان يدعُّ معونة من احلكومة ، ثم اهتحيصل عىل

 : هذه املعونة ، ويف هذه اخلطبة تبدو روح السخرية والتهكم ، ومنها عىل

 تقديمي هلذه املحاكمة ، مل أكن حتى هذه الـساعة أجـد ًشكرا للمدعي عىل« 

ًســببا بــه أحتــدث عــن حيــايت ، وقــد أتــاح املــدعي يل هــذا الــسبب ، وســأبني يف 

 حيـايته وكـذب هتمـه ، وأوضـح لكـم باألدلـة القاطعـة أن حديثي مـدى خطئـ

تستحق كل عطـف وثنـاء وإعجـاب بـدال مـن الغـرية واألحقـاد ، ال أعتقـد أن 

 تقديمي للمحاكمة إال هذا السبب ، سبب احلقد واحلـسد ، هناك سببا دفعه إىل

ق عليه ويرثى ِ إليها من حيسد شخصا يشفيفام ظنكم باخلسة واحلقارة التي هيو

                                                           

  .١٥٦ ــ ١٥٥ً ، واخلطبة املذكورة عنه أيضا ص ١٥٣ السابق ص )١(



رات او ا 
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 . مجيعا ُاله الناسحل

ً مـن وراء ذلـك أمـواال ، وهـو أيـضا ال َي ليجنيطبيعي أنه مل يقم بالتبليغ عن

 يريد أن ينـتقم منـه ، وإنـام دفعـه إيل ذلـك سـوء خلقـه ، إذ مل ٍّيقصد معاقبة عدو

 .يسبق أي معاملة معه 

 هـذه ، عـاهتي الـرغم مـن  السادة أنه يغار مني ، فـإنني عـىلواضح لكم أهيا

ض َّن رشيف أحسن منه ، إن املرء املنكوب املـصاب يعمـل دائـام كـي يعـومواط

عن نكباته اجلسدية بسجايا عقلية محيدة ، ولو أبديت عقلية تتناسـب وجـسدي 

وقـد .. ( ًاملنكوب احلظ ، وصغت حيايت تبعا لذلك لكنـت شخـصا سـيئا مثلـه 

 ) .اختذ من ركويب ذريعة الهتامي 

 ذكـره غـري متخـوف مـن يب ، الذي جترأ عـىل أقوله عن ركو كثريّوليس لدي

ــغط أو  ــت أي ض ــون حت ــذين يعمل ــم أن ال ــإين أعل ــم ، ف ــرتم لك ــدهر وال حم ال

ــ ــاقتهم ، ي ــوق ط ــامال ف ــون أع ــتجامم ، ُيتحمل ــات لالس ــتلمس حلظ ضطرون ل

ويتخريون أحسن سبل التمتع بالراحة من عناء ما يتحملـون ، إننـي واحـد مـن 

 مــسافة شــيئا مــن الراحــة ، ولــو كنــت هــؤالء ، وقــد وجــدت يف الركــوب ألي

 ميسور احلال لنشدت راحتي يف ركوب بغل بدال من استعارة جواد ، ولكن مـا

 . استعارة جواد ما أشرتي به دابة ، فأنا مضطر دائام إىلّ ، وليس لدييحيلت

رج ُ مـن العـيإين ألعجب من هذا االهتام ، يراين أستعمل عـصوين ، وغـري

ا واحـدة ، فـال يرثـى يل ، ولكـن يتهمنـي بـالرتف  وبيـده عـصواألصحاء يميش

 .» واإلرساف ، ألن األغنياء وحدهم هم الذين يستطيعون رشاء عصوين 



رو ا 
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 .وهكذا متىض اخلطبة تستعرض التهم واحدة بعد أخرى لتفندها وتردها 

٢   نوا  ا  

شأت َتــرتبط حــال اخلطابــة الرومانيــة بحــال احلكــم يف تلــك الــبالد ، فقــد نــ

 أهنــا تــستمد  ، تعامــل النــاس عــىلةكيــة مطلقــَلَاحلكومــة الرومانيــة يف رومــا م

 .م حتولت إيل مجهورية . ق٥٠٠سلطاهنا من السامء ، ومنذ سنة 

َّومل تكن حياة الرومان ممتعة بحرية كافية ، ولكن ظهر فيهـا بـني حـني وآخـر 

لقيـرص خطباء وبرزت مواقف خطابية عظيمة ، مثـل موقـف أنطونيـو صـديق ا

ّحيث قتل إثر حماكمته حماكمة رهيبة ، دبرها له اثنـان »  يوليوس قيرص« اليوناين  ً َُ
ِ

، وظـل اخلطبـاء يـذكرون أخطـاءه » كاسيوس « و » بروتس  «من أصدقائه مها 

ومظامله حتى أثاروا عليه الناس فقتلوه ، وقد دهش القيرص للطعنة القاتلـة مـن 

»  أنطونيـو « ، فقـد وقـف )١(» بـروتس  تى أنت ياح« : فالتفت إليه وقال »  بروتس «

ً خطابـا مثـريا رهيبـا ، اسـتىعند تشييع جثامن القيرص فـألق فز بـه الـسامعني ، وأثـار ًً

دا ـــ  َـــ طـار» أوكتـافيو «  قتلة القيرص ، ثم طـارد هـو وصـديقه اآلخـر غضبهم عىل

 . بالد اليونان حيث ماتا منتحرين إىل» وكاسيوس « بروتس 

 الكتاب والشعراء فيام بعد من موقف بروتس من يوليوس قيرص ، ثـم واختذ

َمن موقف أنطونيـو مـن بـروتس جمـاال لتمثيـل سـحر البيـان ، وأثـر اخلطابـة يف  ً

 .تزال مرثية أنطونيو من اآلثار األدبية الرائعة  نفوس السامعني ، وال

                                                           

 ، وراجع ٢/١٤١٢املوسوعة العربية امليرسة .  ق م ٤٤ قتل يوليوس يف منتصف مارس سنة )١(

  .١٥٤ ــ ١٥١/ ٢الوجيز يف قصة احلضارة 
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ج ّ ، وكـان املوقـف خليقـا أن خيـرةويف العهد املـسيحي ظهـرت خطـب دينيـ

ًخطباء ممتازين كبارا ، ولكن املسيحية ظلت مكبوتة ، فلام صارت ديانة رسـمية 

 نفسها ، واعتنقت احلكومة املذهب الكاثوليكي ، وملـا ظهـر هرقـل انشقت عىل

املـذاهب   وحـدة اإلرادة ، والـذي أراد بـه أن يوفـق بـنيىلبمذهبه الذي قـام عـ

هبا آخر ، وكـان بطـشه وظلمـه املتضاربة ؛ كان قصاراه أنه زاد هذه املذاهب مذ

َمما قتل اخلطابة ، وكمم أفواه اخلطباء 
)١(.  

ــاء العــرص الرومــاين   ، »مــاركوس توليــوس شيــرشون « وكــان أشــهر خطب

  العلـم عـىلى، وهو خطيب وكاتـب وحمـام وسـيايس ، تلقـ) م . ق٤٣ ــ ١٠٦(

، وتقلـد خرية أساتذة عرصه يف روما وأثينا ورودس ، واشرتك يف احلياة العامـة 

ــه بعــض  مناصــب يف ــة ، وقــد اختلفــت اآلراء يف شيــرشون ، وأخــذ علي الدول

 املبـدأ ، لكنـه  ، وخـور العزيمـة وعـدم الثبـات عـىل)٢(املؤرخني صفات الغرور

ًحماميــا قــديرا وخطيبــا بليغــا، وكاتبــا ممتــازا ، تــرك مؤلفــات عديــدة يف البيــان كــان  ً ً ًً ً

  .)٣( الرائعة ، واخلطابات املشهورة ً فضال عن عدد كبري من اخلطبوالفلسفة ،

ن سـواه بـسعة ثقافتـه وغـزارة مؤلفاتـه ، وتـدفق َ مـطغت شهرته عـىل« وقد 

  .)٤ (»َبيانه يف اخلطابة 

                                                           

 . وما بعدها باختصار وترصف ١٥٧اجلليل شلبي ص  عبد/ د .َ اخلطابة)١(

 أن لقيـرص ىوهو مل يكـن يـر،  ي أهنا أعظم األشياء عند لنفيسيتقدير« :  ومن غروره قوله )٢(

 رومـا أن تقـدر خطباءهـا قبـل احلق يف شهرة تفوق شهرته ، ألن البيان فوق الـسلطان ، فعـىل

  .١٤٩ ، ٢/١٤٨احلضارة  الوجيز يف قصة. قادهتا 

  .٢/١١٠٦ امليرسة املوسوعة )٣(

  .٢/١٤٨ الوجيز يف قصة احلضارة)٤(
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ــان كــذلك  ــة يف الروم ــباين:َوممــن نبغــوا يف اخلطاب ــاين األس ــب الروم   اخلطي

قـد كـان الذي عاش يف حدود القرن األخري قبل املـيالد ، ف» كونتليان « األصل 

ًخطيبا بليغا ، مـن علـامء البيـان ، وقـام بتـدريس أصـول البالغـة ، وألـف كتابـا  ً

ً عـرش جـزءا ، أوهلـا يبـدأ بـالكالم ييتكون من اثنـ» َأسس اخلطابة « ضخام عن 

َ الكالم عن أصـول اخلطابـة عن تربية النشء ، ثم ينتقل يف األجزاء األخرى إىل

ّوقواعدها ، ووضع للخطيب املفوه خط َ ّ إتقـان فنـه ، فطلـب منـه ة تساعده عـىلُ

: اإلملام بثقافة عرصه كلها ، ونصح له بالروية ، وبتقسيم اخلطبة إيل أقـسام هـي 

والـدحض ، واخلامتـة ، و حـذره مـن اإلطالـة  ض ، والربهـان ، ْاملقدمة ، والعر

وبني له أن احلذف أهم من اإلضافة ، لكي يـربأ الكـالم مـن اللغـو والفـضول ، 

تهر بأسلوبه األخاذ اجلميل ، الذي أعجب به كل من قرأه ، لذلك كان ولقد اش

  .)١( العصور القديمة ويف عرص النهضة أيضا تأثريه كبريا ، يف

َوعموما فلم تكن اخلطابة عند الرومان ذات َ  حظ من الرقي واالنتعاش ، ً

    عكس ما كانكان يسود احلياة السياسية من استبداد ، وتسلط ، عىل بسبب ما

 .لدى اليونان 

 ا ا  ا   

    » ون«    

 يـسمى َل آخـرَقت» ميلون  « ىدعُوهو يف هذه اخلطبة يدافع عن شخص ي      

 :فيقول ، » كلوديوس « 

 ي من اخلجل ، وربام أحسست بالرعشة ترسٌربام تعروين هزة: أهيا القضاة  «

                                                           

 . بترصف ٢/١٥١٨ة  ، املوسوعة العربية امليرس٢/١٦٧السابق ) ١(



رات او ا 
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 أدافـع عـن أشـجع الرجـال يدافـع عـن قاتـل ، ولكنـّيف شفتي حينام أفتحهام أل

ًأن ميلون حينام ارتكب جريمتة كان غائبا عـن كـل يشء  وأكرمهم ، ويرجح عندي

 التـيًإال عن سالمة الوطن ، فمـن املخجـل إذا أن ال أدافـع عنـه بـنفس الـروح 

  .أجرم هبا

هنـا  أرسحهـا أعرتف أن هيئة هذه املحكمة غـري العاديـة ختيـف نظـرايت ، إين

ي تعودناهـا يف تـ هيئة املحكمة القديمة ، تلك اهليئـة التقليديـة الىوهناك فال أر

ي تــشغلوهنا خاليــة مــن مجــوع الــشعب الزاخــرة تــحماكامتنــا ، إين أرى املقاعــد ال

ي تـالضاغطة ، التي تعودت أن تسمعنا يف مثل هذه الظروف ، إن هذه اجلنود ال

ن  ال تبعث الطمأنينة يف نفس اخلطيـب ، تسد علينا املنافذ واألبواب من شأهنا أ

ــل وعــن إليهــامهــام حتــدثتم عــن مهمتهــا يف حفــظ النظــام ، وعــن احلاجــة   ، ب

رضورهتا ، فليس يف وسعكم أن تنكروا أثرها السيئ ، فإن منظرها يثري الشعور 

باخلوف ، ونخشى أن خيتلط ذلك اخلوف بالثقـة التـي نـستمدها مـن الـشعب ، 

هـذا التـسلح إنـام اختـذ ضـد ميلـون وحـده الستـسلمت  اعتقـدت أن يولو أننـ

ًألين أعلــم أن شقــشقة اللــسان ال تغنــى شــيئا أمــام شقــشقة احلــسام ، للظــروف ، 

 يف مـأمن مـن أن يجتعلنـ) يبـومب(ولكن ميـويل العادلـة التـي ال توازهيـا إال عدالـة 

 .  خماويفأسكن إىل

ين جــاءوا لــسامع أمــا فــيام يتعلــق بالــشاهدين ــــ وأقــصد هنــا املــواطنني الــذ

املحاكمة ، وعيوهنم خترتقنا من كل ناحيـة ـــ فـإين أؤكـد أنـه لـيس فـيهم مـن ال 

يرجو التمنيات الطيبة خلالص ميلون ، وليس فيهم من ال يلتمس لـه املعـذرة ، 
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 .يكن له فألوالده ، وإن ال يكن ألوالده فلوطنه  وإن ال

لوديـوس مـن الـسلب ي تعمل ضـدنا ، هـم الـذين غـذاهم كتطبقة واحدة هي ال

  رأس الـشعب ، إهنـم مـدفوعون للقـبض عـىلوالنهب واملصائب التـي وقعـت عـىل

 .ميلون 

  إسامع أصواهتم ـــ جيـب أن تنـبهكم إىلإن صيحاهتم ــ إذا كانوا جيرؤون عىل

مواطن كريم طاملا هاجم من أجلكـم هـذا الـصنف مـن النـاس ، طاملـا أخـرس 

 .إذن ، لتطمئن نفوسكم َصيحاهتم البذيئة ضدكم ليفرج روعكم 

إنكــم متلكــون كــل يشء يف موقفنــا ، أحتكمــون علينــا ــــ نحــن : أهيــا القــضاة 

الذين أخلصنا لسلطتكم ــ أن نسفح الدمع أبدا ؟ أم نـستطيع بعـد مـا قـدمنا أن 

ننتظر منكم الـشجاعة واحلكمـة ، فتكفكفـوا دموعنـا ، وختففـوا مـن شـقوتنا ؟ 

  .)١( احلياة ، وما أشد ما نعانيه ىما أشقما أعظم املحنة و: ونرجع فنقول 

فـة والوجـدان  إثـارة العاط يرتكز عىليوهكذا يأخذ شيرشون يف دفاعه الذ

 . القانون والربهان أكثر من االرتكاز عىل

٣  ا ا  با  ا  

يلـة كان العرب يف شبه اجلزيرة العربية يعيشون يف إطـار قبائـل متفرقـة ، لكـل قب

، وكـانوا  هبا، فلم تكن هلم حكومـة جتمعهـموسيادهتا اخلاصة ،من قبائلهم رئيسها 

 .يعيشون يف صحراء قاحلة ، وبيداء واسعة ، وبيئة صعبة قاسية 

                                                           

 َنقــال عــن حمــارضات اخلطابــة للــدكتور. ومــا بعــدها ١٩٩أمحــد احلــويف ص / َ فــن اخلطابــة د)١(

  .ة سالمإبراهيم
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ــا      ــريا م ــت وكث ــنهم والغــارات، وحتــدث العــداوات  كان ــروب بي تنــشب احل

ــام ، كــام كــانوا يتفــاخرون با ألحــساب واملنازعــات، وكــان يعقبهــا صــلح ووئ

 مـن َهـا ، وتعـيلَواألنساب واملآثر ، وحتاول كل قبيلة أن ترفـع بـني القبائـل ذكر

 .قدر نفسها أمام غريها 

 . ةكام كان العرب يقومون بإيفاد الوفود عنهم لتهنئه أو لتعزي

ّوقد كانوا يتشاورون فيام بينهم لعقد أمر أو فضه ، كام كـان احلـال يف دار النـدوة 

ِوقد كانوا أويل غرية ، وذوي مروءة ونجدة إذ ذاك يف مكة ،  ُ. 

 وأد البنـات خـشية الفقـر كام كانت تتفـشى فـيهم بعـض العـادات القبيحـة مثـل     

، بيـنام كـان مـنهم مـن يعـارض مثـل هـذه العـادات القبيحـة ويـستهجنها واإلمالق

 . التنزه عنها ، والتخلص منها وحيارهبا ، ويدعو إىل

 ، َ اخلطابـةيعـة بيئـتهم وظـروفهم مـشجعة عـىلوهكذا كانت حال العـرب وطب

 حد بعيد من حرية التعبـري عـن  ما كانوا يتمتعون به إىلومثرية هلا ، باإلضافة إىل

آرائهم ، وما كانوا يتحلون به من شجاعة وإقدام ، ومـا كـانوا يتـصفون بـه مـن 

 ، ِّالبالغة والفصاحة ، والتمكن من ناصية اللغة ، حيث كانت اللغـة طيعـة هلـم

 .مثرية لكالمهم ، ومزينة ألدهبم 

َكل هذا ونحوه أسهم يف إنعاش اخلطابة عند العرب يف اجلاهلية ، وجعل هلا 

 ، ودعت إليها احلاجة ، وتعـددت أغراضـها ، وكثـرت ةمكانا يف حياهتم ومكان

مناسباهتا ، وتباروا فيها ، وتفننوا يف إلقائها ، وتـسابقوا يف حتـسينها وجتويـدها ، 

 .ر منهم خطباء كثريون واشته
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 ، وعمـرو بـن ُّي اإليـادَ سـاعدةُ بن)١( ُّسُوأشهر خطبائهم يف هذا العرص ق «

 ، واحلارث بن عباد البكري ، وقـيس ُّ التميميِّ بن صيفيُ ، وأكثمُّكلثوم التغلبي

  .)٢(» بن زهري العبيس ، وعمر بن معد يكرب الزبيدى ا

نـت منزلـة الـشعراء يف اجلاهليـة ولقد كان لكل قبيلـة شـاعر وخطيـب ، وكا

ثم تأخروا عن اخلطباء فيام بعـد ، و قـد ذكـر اجلـاحظ عـن ،  اخلطباء مقدمة عىل

 اخلطيـب ، لفــرط كـان الــشاعر يف اجلاهليـة يقـدم عــىل: أبـى عمـرو بــن العـالء 

 ل عـىلّم شـأهنم ، وهيـوّد علـيهم مـآثرهم ، ويفخـّ الشعر الذي يقيـحاجتهم إىل

ب من فرساهنم وخيوف من كثرة عـددهم ، وهيـاهبم ّهيين غزاهم ، وَعدوهم وم

 غــريهم فرياقــب شـاعرهم ، فلــام كثــر الـشعر والــشعراء واختــذوا الــشعر ُشـاعر

 أعـراض النـاس ، صـار اخلطيـب  الـسوقة ، وتـرسعوا إىلمكسبة ، ورحلـوا إىل

  .)٣(الشاعر  عندهم فوق

جـد أن عـدد ُ رضبني منها الطوال ومنها القصار ، وقد ووكانت خطبهم عىل

  .)٤( حفظها أرسع القصار أكثر ، ألن رواة العلم إىل

 اإلشـارة بأيـدهيم وأعنـاقهم وحـواجبهم ، وكان خطباء العرب يلجـأون إىل

ّوأحيانا بالعيص 
 ، وكانوا جيلـسون يف خطـب النكـاح ، ويقومـون يف خطـب )٥(

                                                           

 ّسَقـ بـاب، ) اإلكـامل ( يف كتابـه  ، ماكوال ِبن نرص أيب ِبن اهللاِ ِهبة ُبن ُّعيلضبطه بضم القاف  (1)

 .هـ ١٤١١ األوىل ط . بريوت . العلمية الكتب دار . ّشُوق ّسُوق

 .القاهرة . دار هنضة مرص .  ٢٠ص . أمحد حسن الزيات  .  تاريخ األدب العريب)٢(

  .١/٢٤١ البيان والتبيني )٣(

 ٢/٧البيان والتبيني )٤(

 . بترصف ٣/١١٦ السابق )٥(
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ّ مــا دخــل يف بــاب احلاملــة ، وأكــِّالــصلح ، وكــل َ ق حرمــة  املخالفــة ، وحقــَد شــأنَ

  . )١( رواحلهم يف املواسم العظام ، واملجامع الكبار املجاورة ، وكانوا خيطبون عىل

 ، ي بـن سـاعدة اإليـادُّسُق العصا والراحلة وقد قيل إن أول من خطب عىل

وأنه أول من أظهر التوحيد بمكة وما حوهلا مع ورقة بن نوفل وزيد بـن عمـرو 

، وقال بعضهم إن أول من قال أما بعـد هـو بن نفيل ، وأنه أول من قال أما بعد 

  ، وكانوا حيبون من اخلطيب أن يكون حسن الشارة جهـري الـصوت ،)٢( داود 

  .)٣(سليم املنطق ، ثبت اجلنان 

ّ درجة كبرية من التقدم والرقـي ملـا َوهكذا كانت اخلطابة يف ذلك العرص عىل

ين موضوعاهتا ، فكانـت  تنوع أغراضها ، وتباٍذكرنا من دواع ، أدت كذلك إىل

 القتـال ، وخطـب الـصلح وفـض املنازعـات ، خطب التحريض واإلثـارة عـىل

لزواج ، وخطـب التهنئـة والرثـاء ، وخطـب املنـافرات واملفـاخرات ، ا وخطب

 إىل.. املشورة ، واخلطب اإلصالحية التي كانـت تتـسم بطـابع الـوعظ  وخطب

 . غري ذلك من األغراض 

ا ذ   ذج   

     ّي  أ

 أبو نعيم من طريـق حممـد بـن احلـسن بـن زبالـة عـن ىرو : رمحه اهللاقال ابن كثري 

                                                           

 . بترصف ٧ ــ ٣/٦ ابقسال )١(

 دار ٤٥٠ ــــ ٤٤ص  . راجــع األوائــل أليب هــالل احلــسن بــن عبــد اهللا بــن ســهل العــسكري )٢(

 .م ١٩٨٧ هـ ١٤٠٧ط األويل . بريوت . الكتب العلمية 

  .١٢١ ــ ١/١٢٠ ، وراجع البيان والتبيني ٢٠ تاريخ األدب العريب ص )٣(
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كـان  :حممد بن طلحة التيمي عن حممد بن إبـراهيم بـن احلـارث عـن أيب سـلمة قـال 

ــوم اجلمعــةك ــُرَ، وكانــت قــريش تــسميه العّعــب بــن لــؤي جيمــع قومــه ي ة ، َوب

ــل: بعــد أمــا :فيقــول، فيخطــبهم            فاســمعوا وتعلمــوا ، وافهمــوا واعلمــوا ، لي

 ، واألرض مهــاد ، والــسامء بنــاء ، واجلبــال أوتــاد ، )٢(ضــاح   ، وهنــار)١(ســاج 

خرين ، واألنثـى والـذكر ، والـروح ومـا هيـيج والنجوم أعالم ، واألولون كاآل

، فهــل ّأرحــامكم ، واحفظــوا أصــهاركم ، وثمــروا أمــوالكم  ، فــصلوا )٣(ِإيل بــيل 

، رش ؟ الدار أمامكم ، والظن غـري مـا تقولـون ُأو ميت ن ؟ رجعرأيتم من هالك 

ِّكم زينوه وعظُمَرَح ، ومتسكوا به فسيأيت له نبـأ عظـيم ، وسـيخرج منـه نبـي موهِّ

 :كريم ، ثم يقول 

ــــادث ــــوم بح ــــل ي ــــل ك ــــار ولي ســــواء علينــــا ليلهــــا وهنارهــــا هن

ــــاّيؤوبــــان باألحــــداث حتــــى تأو  علينــا ســتورهاوبــالنعم الــضايف ب

ًفيخــرب أخبــارا صــدوق خبريهــا  حممـــــديغفلــــة يــــأيت النبــــ عــــىل

ُواهللا لو كنت فيها ذا سمع وبرص ، ويد ورجل ؛ لتنصبت : ثم يقول  َّ
 فيهـا )٤(

ُتنصب اجلمل ، وألرقلت  ْ ُّ
ِ هبا إرقال العجل ، ثم يقول )٥( ِ َ: 

                                                           

ًساج سوجا وسواجا وسوجانا ) ١( َ ً َ ًَ   .١/٤٧٨املعجم الوسيط . جاء وذهب : ْ

  .١/٥٥٥سيط راجع مادة ضحا يف املعجم الوي. أي بارز ظاهر : ضاح ) ٢(

 . فناء إىل: أي ) ٣(

َ نصب الشئ أقامه ورفعه ، وناقـة نـصباء )٤( ْ ََ َمرتفعـة الـصدر ، وتنـصب مطـاوع نـصب ، يقـال : ََ َ ََّ

َنصبه فتنصب ، ويقال  ّ َ  ، القاموس املحيط ٢/٩٦١املعجم الوسيط . ارتفع : َّتنصب الطائر : َّ

  .١٧٧ص 

ِ أرقــل يف ســريه أرسع ، وإىل)٥( ْ َْ ُفيــه جــد وأرسع ، واملرقــال  كــذا وَ َ ْ
ِ .  الــرسيع أو الكثــري اإلرقــال : َّ

  .١/٣٧٩املعجم الوسيط 
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ـــاليتن ـــيي ـــواء دعوت ـــاهدا نج    احلـق خـذالناتبغـيحني العشرية    ه ش

 مخـسامئة عـام ×وكان بني موت كعـب بـن لـؤي ومبعـث رسـول اهللا : قال 

  .)١(وستون سنة 

 بعـض مالمـح األسـلوب اخلطـايب يف ذلـك العـرص ، وهذه اخلطبة تطلعنا عـىل

حيث يتبني فيها ، روعة اللفظ وقـرص اجلملـة مـع متـام اإلفـادة مـن ناحيـة املعنـى ، 

باس الشعري ، كام يتبني منها أهنا لغرض النـصح واإلرشـاد الـديني ، حيـث واالقت

َ الـتحيل بمكـارم األخـالق ، وتعظـيم احلـرم ومـا يذكرهم بفناء الدنيا ، وحيثهم عىل َ

  ، ولعـل هـذا راجـع إىل× ظهـور النبـي حممـد يتعلق به من شعائر ، واإلشـارة إىل

 تـأثرهم فكريـا بـبعض أهـل  ، وإىلوجود بقايا من دين إبراهيم عليه السالم لـدهيم

 مــن خــالل كتــبهم التــي بــرشت بــه عليــه ×الكتــاب الــذين كــانوا يعرفــون النبــي 

 .الصالة والسالم ، كام يتبني كذلك أهنا مل تكن من اخلطب الطوال 

أ   ب زواج ا  ط ×    

ِيل ، وضئىضء  إسامع)٢(احلمد هللا الذي جعلنا من ذرية إبراهيم ، وزرع  ِ ْ ّ معـد ، )٣(ِ

ُوعنرص مرض ، وجعلنا حضنة بيته ، وس َُ َ ًواس حرمه ، وجعل لنا بيتا حمجوجا وحرما ََ َ َّ

 الناس ، ثم إن ابن أخي هذا حممـد بـن عبـد اهللا ال يـوزن بـه ًآمنا ، وجعلنا احلكام عىل

                                                           

دار . خـرين آأمحد أبو ملجم و/ حتقيق د٢/٢٢٧احلافظ ابن كثري الدمشقي . ية والنهاية ا البد)١(

 .م ١٩٨٨ هـ ١٤٠٨ط األويل . القاهرة . الريان للرتاث 

  .٩٣٦ص الولد ، القاموس املحيط :  الزرع )٢(

ُ الضئىضء )٣(
ِ ْ ٍاألصل ، يقال هو من ضئضئ: ِّ ِ ِْ ِ كريم ، مجع ضآيضء ُ   .١/٥٥٢املعجم الوسيط . َ
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ٍّرجل إال رجح به ، فإن كان يف قل ن قد َ مٌ، وحممد ؛ فإن املال ظل زائل وأمر حائل )١( ُ

عرفتم قرابته ، وقد خطب خدجية بنت خويلد ، وبذل هلا الصداق مـا آجلـه وعاجلـه 

 .) ٢(من مايل ، وهو بعد هذا واهللا له نبأ عظيم وخطر جليل 

 ًم: ر اا   ا  

١ ر ا    

ًكان ظهور الدعوة اإلسالمية حدثا عظيام ، وحتـوال بـارز ا وضـخام يف تـاريخ ً

 حني فـرتة مـن الرسـل ، وبعـد  عىل×ًاإلنسانية ، حيث بعث اهللا رسوله حممدا 

َأســنت احليــاة أن كــان النــاس يف جاهليــة جهــالء ، وضــاللة عميــاء ، وبعــد أن  ِ

  .ّوفسدت بام ضل الناس طريق اهللا رب العاملني ، ورصاطه املستقيم

ِ ، وقد أمـر بإعالهنـا وتبليغهـا ، برسالته من رب العاملني ^ولقد جاء النبي  ُ

ــه ــه رب ــام أمــره ب ــام ب  ﴾. / 0 1 2 3﴿ : ْفلــم يــسعه إال القي

البشري فقام ، ] ٦٧:املائـدة[ ﴾RQ P O N M L K J ﴿ ،] ٩٤:احلجر[

 هذا الداعي اجلديـد ، ُ البرشية صوتَ يدعو بدين اهللا ، فطرق مسامع×النذير 

 مـن رشح اهللا صـدره لإلسـالم ، وأقبل الناس ينظـرون مـا األمـر ، فكـان مـنهم

        ، ومــنهم مــن أعــرض واســتكرب ونــأي بجانبــه ، ووىل نــور مــن ربــهفكــان عــىل

، كـام كـان هلـا  وأدبر ، واتبع هواه ، وحارب دعوة اهللا ، فصار للـدعوة منـاوئون

ممـــالئون ، فأنـــصارها يـــدعون إليهـــا ويـــذودون عنهـــا، وأعـــداؤها حياربوهنـــا 

                                                           

ّ القل بالضم )١( ٌّ مقلٌالقليل ، ورجل: ُ ِ
ُّ وأقلُ  ، ١٣٥٦القـاموس املحـيط ص .  وفيـه بقيـة ٌفقـري : َ

ّورجل قل    .٢/٧٨٥املعجم الوسيط . فرد ال أحد له : ُ

وسـعيد  ، إبـراهيم رمـضان حتقيق . ١/٣٧ الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي وأب ،ة صفة الصفو)٢(

 .م ١٩٨٩هـ ١٤٠٩ ط األوىل. بريوت . دار الكتب العلمية . اللحام 
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  .ويصدون الناس عن طريقها

َّومنذ ذلك احلني أهل عىل كـان إيـذانا بارتقائهـا وعلـو َ اخلطابة زمان جديد ، َ

َ اخلطابــة يف نــرشها ، والــدفاع عــن ، فقــد اعتمــدت الــدعوة اجلديــدة عـىلشـأهنا

مبادئها ضد خصومها ، وكذلك صنع املناوئون هلـا ، ثـم إن اإلسـالم باإلضـافة 

 جعلهـا ضـمن الـشعائر التعبديـة ، َ اخلطابة يف نـرش الـدعوة ، قـد اعتامده عىلإىل

َكــام أن هنــاك اخلطــب  ، ال تــصح الــصالة بــدوهنا ، ةكــل يــوم مجعــففــرض خطبــة 

 ويف االستـسقاء ، ويف اخلـسوف والكـسوف ، ويف الـزواج ، يف احلج ،املرشوعة 

 األمـر بـاملعروف واجلهاد وغريها ، كـام أن الـرشيعة اإلسـالمية حتـث دائـام عـىل

 .رين َخإسداء النصح لآلوالنهي عن املنكر ، و

َولقد ارتقت اخلطابة يف ظـل الـدعوة اإلسـالمية ، وبلغـت الغايـة يف الكـامل 

ًمظهرا وجوهرا ، أو أداء ومضمونا ، وكان من أكرب عوامل ارتقائها وسـموها ؛  ً ً ً

ّ ، وتــأثر اخلطبــاء ببالغــة ×اســتمدادها مــن القــرآن الكــريم ، وســنة الرســول 

  .نبوي الرشيفوفصاحة القرآن واحلديث ال

وقد ذكر ابن خلدون أن كالم العرب الذين أدركوا اإلسـالم قـد فـاق كـالم 

اجلاهليني ، يف الشعر ، ويف النثر بأنواعه من خطابـة وكتابـة وحمـاورة ونحوهـا ، 

 طبقـة يف البالغـة وأذواقهـا مـن منظـوم اجلـاهليني وأن ذلك كلـه قـد أتـى أعـىل

 :ومنثورهم ، ثم قال 

الذوق الصحيح شاهدان بـذلك للناقـد البـصري بالبالغـة ، والطبع السليم و

والسبب يف ذلك أن هؤالء الذين أدركـوا اإلسـالم سـمعوا الطبقـة العاليـة مـن 

ْالكالم يف القرآن واحلديث ، اللذين عجز البرش عـن اإلتيـان بمثلـيهام ، لكوهنـا  ِْ
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  أسـاليبها نفوسـهم ، فنهـضت طبـاعهم وارتقـتوجلت يف قلوهبم ونشأت عىل

 ملكات من قبلهم من أهل اجلاهلية ، ممن مل يسمع هـذه ملكاهتم يف البالغة عىل

ــم يف ن ــان كالمه ــا ، فك ــشأ عليه ــة وال ن ــسنْظَالطبق ــرهم أح ــم ونث ــة َمه  ديباج

 وأعـدل تثقيفـا بـام اسـتفادوه مــن ى رونقـا مـن أولئـك ، وأرصـف مبنـىوأصـف

ْالكالم العايل الطبقة ، وتأمل  كنت من أهل الذوق  لك به ذوقك إنْ ذلك يشهدّ

ّوالتبرص بالبالغة 
)١(.  

َوكثــري مــن أغــراض اخلطابــة التــي كانــت قبــل اإلســالم ؛ بقيــت أيــضا بعــد 

 القتـال ، واألغـراض الـسياسية ،  والصلح ، واحلث عىلزواج ، مثل الاإلسالم

والقضاء وغريها ، وبقيت أيضا كثري من عادات اخلطباء العرب قبل اإلسـالم ، 

 العـصا ، وإلقـاء اخلطبـة مـن ا بعده ، مثـل اعـتامد اخلطيـب عـىل مواستمرت إىل

 ناقتـه يف حجـة  وهو عـىل× يمكان مرتفع ، أو فوق الراحلة ، وقد خطب النب

 . العاممة ، واإلشارة أثناء اإللقاء ، وغري ذلك ّثل لفِالوداع ، وم

 ، ًثم إن اخلطبة يف اإلسالم اكتسبت مزايا وخالال طيبة مل تكن فيهـا مـن قبـل

 والتـشهد  ،× الرسـول حيث صـارت تفتـتح بحمـد اهللا والـصالة والـسالم عـىل

 ، وااللتزام ×ٍبالشهادتني ، واالستشهاد بآي من القرآن الكريم ، وكالم النبي 

يف مضموهنا بأدب اإلسالم ورشيعته ، ممـا يعنـي إمهـال بعـض األغـراض التـي 

ــا ، ــة عنه ــع باخلطاب ــل ، والرتف ــن قب ــودة م ــت موج ــل َكان ــاخر مث ــافر والتف  التن

 .قبل اإلسالم  ًباألحساب واألنساب اجلاهلية ، ونحو ذلك مما كان سائدا

                                                           

  .١٣١٦ ــ٣/١٣١٥بن خلدون ا مقدمة )١(
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وقد ذكر اجلاحظ أن خطباء الـسلف الطيـب وأهـل البيـان مـن التـابعني هلـم 

           بإحسان مازالوا يـسمون اخلطبـة التـي مل تبتـدأ بالتحميـد ، وتـستفتح بالتمجيـد 

َّ توشــح بــالقرآن وتــزين بالــصالة عــىلويــسمون التــي مل»  البــرتاء«  ُ               :  × النبــي َُّ

 .» الشوهاء « 

 األمر عن التصدير بالتحميـد واالسـتفتاح ُوخطب أعرايب فلام أعجله بعض

 كـذا ، ، فإنا نقـوله عليهِ غريِ لذكر اهللا وال إيثارٍأما بعد بغري ماللة« : بالتمجيد ، قال

ً، فرارا من أن تكون خطبته برتاء أو شوهاء » ونسأل كذا 
)١( .  

وكــانوا يستحــسنون أن يكــون يف اخلطــب يــوم احلفــل ، ويف : وقــال كــذلك 

 من القرآن ، فإن ذلك مما يورث الكـالم البهـاء والوقـار ، ٌمع آيُ اجلَالكالم يوم

 .والرقة ، وسلس املوقع 

ُإن أول خطبـة خطبتهـا عنـد : ان قـال عمـران بـن حطـ: قال اهليثم بن عـدي  ْ

ثم إين مـررت ، زياد أو عند ابن زياد ــ فأعجب هبا الناس ، وشهدها عمي وأيب 

 أخطب العرب لو ىهذا الفت: ببعض املجالس ، فسمعت رجال يقول لبعضهم 

  .)٢( من القرآن ءكان يف خطبته يش

 لقـصار ، منها الطوال ومنهـا ا؛وكانت خطب ذلك العرص مثل خطب ما سبقه 

 .كام يتبني هذا من استقرائها ، وإن كان الغالب هو النوع القصري وما فوقه 

         رأسـهم خـاتمولقد اشتهر يف ذلك العرص كوكبة من اخلطباء األفـذاذ ، عـىل

                                                           

  .٢/٦ البيان والتبيني )١(

  .١/١١٨ السابق )٢(
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 آتـاه اهللا جوامـع الكلـم ، وكـان الذي ، ×النبيني ، وإمام املرسلني سيدنا حممد 

 ، وكـان جهـري الـصوت خطيبـا )١(س  خطيب هو ثابت بن قيس بن شـام×له 

  .)٢(بليغا 

ــة ،  ــاء األربع ــصحاء ؛ اخللف ــارك الف ــك العــرص املب ــاء ذل ــن خطب ــم كــان م ث

 .وكثريون من الصحابة والتابعني رضوان اهللا عليهم أمجعني 

ــ « ــة القــول أن ــل هومجل ــة ، وحف ــيس يف عــصور اللغــة عــرص زهــا باخلطاب َ ل

 عــن الــشعر إليهــا ، واعــتامدهم يف باخلطبــاء كهــذا العــرص ، النــرصاف العــرب

  .)٣( » الدين والسياسة عليها

 ا ا     

١ل ا    × : 

َإن احلمد هللاِِّ أمحده وأستعينه، نعوذ باهللاِ من رشور أنفسنا، وسيئات أعاملنـا، « َ ُِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ْ ْ َْ َ َ َْ َ َ َّ َ ْ ُ ُ َ ُُ َ ُ ّْ َ َ ُ َِ

ُ ُ ِ ْ

ّمن هيده اهللاُ فال مـضل ِ
ُ َ ََ َ ِ ِ

ْ ّ لـه ومـن يـضلل فـال هـادي لـه وأشـهد أن ال إلـه إال اهللاُ ْ ََ َ َ ُ َ ُ ْ َ َُ َ ْ َْ َ ََ َُ ْ ِ
َ ِ ْ َ

ُوحده ال رشيك له ُ ْ ََ َ ِ َ َ ْإن أحسن احلديث كتاب اهللاِ تبـارك وتعـاىل، قـد أفلـح مـن . َ َ َ َ َ ُ َ َْ َ َ ََ ْْ َ َّ َْ َ َ ََ َ ِ ِ ِ

ْزينــه اهللاُ يف قلبــه وأدخلــه يف اإلســالم بعــد الكفــ َ َُ ْ َ َْ ْ َ ُ ْ َ ُ ِّ ْ ِ ِْ ِ َِ َ ِ َ ْر واختــاره عــىل مــا ســواه مــن َ ُ َ ُ َ
ِ ِ

َ ََ َ َ ْ ِ

ُأحاديث الناس إنه أحسن احلديث وأبلغـه ْ َ ُ ْ ُ َُ َ َْ َ ِ َِ ِ ِ ِ
َ َ ّ ْ أحبـوا مـا أحـب اهللاُ أحبـوا اهللاَ مـن ،ّ ّ ّ َ ّ

ِ ِ َِ َ ََ

ْكل قلوبكم ُ ِ ُ ُّ ُ وال متلوا كالم اهللاِ وذكره،ُ َ ََ َ َْ َِ َ َّ ْ وال تقس عنه قلوبكم،َ ُ ُ ُ ُ َُ ُ ْْ َ َ َ فإنه مـن كـل مـ،َ ّ ُ ْ ُ
ِ ّ ِ ا َ

ِخيلق اهللاُ خيتار ويصطفي، قد سامه اهللاُ خريته من األعامل ومصطفاه مـن العبـاد ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َْ َُ َ َ َُ َ ّ َ ُ

ِ ْ َ ََ ْ َ ْ ََ ْ ُ ْ، 

                                                           

  .١/٣١٨ صفة الصفوة )١(

  .١/٣٠٩   سري أعالم النبالء)٢(

  .١٧٦ تاريخ األدب العربى ص )٣(
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َالصالح و ّ
ِاحلديثِمن ِ

َ ِ ومن كل ما أويت النـاس مـن احلـالل واحلـرام،ْ َ َ َ َْ ْ َّ ْ ُ َ ْ َِ َ ِ ِّ ِ ُ ُ فاعبـدوا ،ُ ُ ْ َ

ًاهللاَ وال تــرشكوا بــه شــيئا،  ْْ ََ ُِ ِ ِ ُ َواتقــوه حــق تقاتــه واصــدقوا اهللاَ صــالح مــا تقولــون َ ُ ُ َ ُُ َ ُ ُ َّ َ َ ْ َ َ ُ َ
ِ ِ ِ ّ

ْبأفواهكم ُ ِ
َ ْ َ ْ وحتابوا بروح اهللاِ بينكم،ِ ُُ َ ْ َ ّ َِ ِ َ ُ إن اهللاَ يغـضب أن ينكـث عهـده،َ ْ ُ ُ َُ َ ََ ْ َّ ْ َ َ والـسالم .ْ َّ َ

ُعليكم ْ َ َ «)١(.  

٢  أ    ا أ ط  

ْ احلبشة أرسلت قريش برسولني يف أثرمهـا ، لمون إىلوذلك أنه ملا هاجر املس ُ َ ِ

ْوزودهتام هبدايا ثمينة إىل  مجيع بطارقتة ، وكلفومها بـأن يطلبـا مـن  وإىلّ النجايشّ

هــم إال  النجــايش أن يــسلم إلــيهام مــن هــاجر مــن املــسلمني ، بــدعوى أهنــم مــا

 ، النجـايش جمموعة من السفهاء فارقوا دين قومهم ، ومل يـدخلوا يف ديـن امللـك

وجــاؤوا بــدين ابتــدعوه ، وهــم لــذلك أهــل للتأديــب ، وقــد اســتاملوا بطارقــة 

 . صفوفهم ، ليضمنوا بذلك مؤازرهتم هلم يف طلبهم عند امللك النجايش إىل

وكان الرسوالن مها عبد اهللا بن أيب ربيعه ، وعمـرو بـن العـاص ، فلـام فاحتـا 

ُ ال أسـلمهم إلـيهام ، وال يكـاد قـوم هـاهللا إذن ال: يف األمر ، غضب وقال النجايش 

َعـوهم فأسـأهلْ من سواي ، حتى أد ونزلوا بالدي ، واختاروين عىلجاوروين ، م َ

                                                           

 ، بـريوت-دار الوفـاق  وآخـرين،  الـسقاى حتقيق مصطف،١/٥٠١ السرية النبوية البن هشام )١(

ِاخلـرسوجردي موسـى بـن عـيل بـن احلـسني بـن أمحد، النبوة دالئل ْ َُ  البيهقـي بكـر أبـو اخلراسـاين، ْ

 ١٤٠٨ األوىل ط، العلميـة الكتب دار، لعجيق املعطي عبد. د قيق، حت٢/٥٢٤، )هـ٤٥٨ َّاملتوىف(

 .م١٩٨٨ هـ

 الـرمحن عبـد، هشام البن النبوية السرية رشح يف األنف الروضاملذكورة يف ًوانظر رشحا للخطبة 

 دار، الـسالمي الـسالم عبـد عمـر قيـق، حت٤/١٧٠، )هـ٥٨١ َّاملتوىف (السهييل أمحد بن اهللا عبد بن

 .م٢٠٠٠ هـ١٤٢١ ألوىلا ط، بريوت - العريب الرتاث إحياء
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 عام يقول هذان يف أمرهم ، فإن كانوا كـام يقـوالن أسـلمتهم إلـيهام ورددهتـم إىل

ــومهم ، وإن كــانوا عــىل ــا ق ــنهام ، وأحــسنت جــوارهم م ــك منعــتهم م ــري ذل ُ غ ْ

 .جاوروين 

 . قريش ْ امللك وأساقفته ورسويلى املهاجرين ، وحرضوا لدرسل إىلثم أ

 جعفـر بـن أبـى طالـب هـذه اخلطبـة املثـرية املقنعـة ، ىوأمام هذا اجلمـع ألقـ

  :فقال

كنــا قومــا أهــل جاهليــة ، نعبــد األصــنام ، ونأكــل امليتــة ، ونــأيت : أهيــا امللــك

 منـا الـضعيف ، يالفواحش ، ونقطع األرحـام ، ونـيسء اجلـوار ، ويأكـل القـو

 ذلك ، حتى بعث اهللا إلينا رسـوال منـا ، نعـرف نـسبه وصـدقه وأمانتـه فكنا عىل

 اهللا لنوحده ونعبده ، ونخلع ما كنـا نعبـد نحـن وآباؤنـا مـن وعفافه ، فدعانا إىل

دونه من احلجارة واألوثـان ، وأمرنـا بـصدق احلـديث ، وأداء األمانـة ، وصـلة 

عـن املحـارم والـدماء ، وهنانـا عـن الفـواحش وحـسن اجلـوار ، والكـف الرحم ، 

 ، وقول الزور ، وأكل مال اليتيم ، وقـذف املحـصنات ، وأمرنـا أن نعبـد اهللا وحـده

 يقالـت أم سـلمه التـ( ًال نرشك به شيئا ، وأمرنا بالـصالة والزكـاة والـصيام ـــ 

فعــدد عليــه أمــور اإلســالم ــــ فــصدقناه وآمنــا بــه ، ) :  القــصة واخلطبــة يتــرو

به من اهللا وحده ، فلم نرشك به شيئا ، وحرمنا ما حـرم علينـا ،  ما جاء تبعناه عىلوا

  فعدا علينا قومنا ، فعـذبونا وفتنونـا عـن ديننـا ، لريدونـا إىلوأحللنا ما أحل لنا ،

 ، وأن نـستحل مـا كنـا نـستحل مـن اخلبائـث ، فلـام عبادة األوثان من عبادة اهللا تعـاىل

ــيقوا ع ــا وض ــا وظلمون ــا إىلقهرون ــا ؛ خرجن ــني دينن ــا وب ــالوا بينن ــا ، وح ــالدك لين  ب

 . من سواك ، ورغبنا يف جوارك ، ورغبنا أن ال نظلم عندك أهيا امللك واخرتناك عىل
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هل معك مما جاء به عن اهللا يشء ؟ : وبعد أن انتهت اخلطبة قال له النجايش 

 ًصـدرا مـنيـه  ، فقـرأ علّفـاقرأه عـيل: نعم ، فقـال لـه النجـايش : فقال له جعفر 

ــيعص« ــ، » كه ــوا ىفبك ــى بل ــاقفته حت ــذا أس ــه ، وك ــت حليت ــى ابتل ــايش حت ّ النج

 إن هذا والـذي جـاء بـه  :مصاحفهم ، حني سمعوا ما تال عليهم ، ثم قال النجايش

ــيكام ، وال  عيــسى ليخــرج مــن مــشكاة واحــدة ، انطلقــا ، فــال واهللا ال أســلمهم إل

  .)١(ُيكادون 

الغته ، وجودة خطبتـه األثـر األكـرب يف إقنـاع وهكذا كان لفصاحة جعفر وب

 يــتحىلالنجــايش واســتاملته ، والتــأثري فيــه لــصاحله ، خاصــة وأن الرجــل كــان 

بالعدل والتجرد من اهلوى ، فأفرغ جعفـر يف مـسامعه كلامتـه املـؤثرة ، وخطبتـه 

 .البليغة ، فكان ما كان 

 ـــ أنـه مل يكـن جمـرد ا من عبارات جعفر ــ رضوان اهللا عليـه�ثم إنه يتضح جلي

َخطيب حيرتف اخلطابة ، بل كان صاحب دعوة ملكـت عليـه شـغافه ، وجـرت 

 الدم يف العروق ، فخرج الكالم من القلب يكسوه اإلخالص ، ىمن نفسه جمر

ًزينه جودة اإللقاء ، فال غرو أن وجد من املـستمعني آذانـا توجتمله الفصاحة ، و

ًصاغية وقبوال حسنا  ً. 

٣ أ      ا   

 :ثم قال ،  عليه بالذي هو أهله ىد اهللا وأثنِمح

ّأما بعد أهيا الناس ، فإين قد وليت علـيكم ولـست بخـريكم ، فـإن أحـسنت  ُ

فأعينوين ، وإن أسأت فقوموين ، الصدق أمانـة ، والكـذب خيانـة ، والـضعيف 

                                                           

 . باختصار ٣٣٧ ــ ١/٣٣٤السرية النبوية البن هشام  )١(
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ّفيكم قوي عندي حتى أريح 
ّ اهللا ، والقوي فـيكم ضـعيف  عليه حقه إن شاء)١(

عنـدي حتــى آخـذ احلــق منــه إن شـاء اهللا ، ال يــدع قـوم اجلهــاد يف ســبيل اهللا إال 

تشيع الفاحشة يف قـوم إال عمهـم اهللا بـالبالء ، أطيعـوين  رضهبم اهللا بالذل ، وال

ما أطعت اهللا ورسوله ، فإذا عصيت اهللا ورسوله فـال طاعـة يل علـيكم ، قومـوا 

  .)٢(كم اهللا  صالتكم يرمحإىل

: وكان آخر كالم أيب بكر الذي إذا تكلم بـه عـرف أنـه فـرغ مـن خطبتـه « هذا ، 

 .اللهم اجعل خري زماين آخره ، وخري عميل خوامته وخري أيامي يوم ألقاك 

اللهـم ال  :وكان آخر كالم عمر الذي إذا تكلم به عرف أنه فـرغ مـن خطبتـه 

َّ غرتدعني يف غمرة ، وال تأخذين عىل
  .)٣(» ة ، وال جتعلني من الغافلني ِ

 .َوهذا يوضح لنا مدي التأثري اإلسالمي يف اخلطابة بعد جميء اإلسالم 

 ة ومع هذا فهـي تنطلـق مـن الـدين ،يثم إن خطبة أيب بكر التي معنا خطبة سياس

وال بـشئون  ،  ال عالقة للدين بشون احلكـمهويف هذا دحض لالفرتاء القائل بأن

 . احلياة

 احلـاكم اجلديـد ، وأبـرزت  ذلـك وجازهتـا حـوت مالمـحاخلطبة عىلوهذه 

منهجه يف احلكم ، وسياسته للرعية ، كام كانت حاسمة يف تبديد خماوف الطبقـة 

الضعيفة من ضياع حقوقهم ، فلـم ييأسـوا مـن عـدل اخلليفـة ، وكانـت قاطعـة 

                                                           

 . أي أعيد عليه حقه )١(

  .١٤٤ ــ٤/١٤٣ ، العقد الفريد ١٣٦ ــ١/١٣٥ ، صفة الصفوة ٢/٦٦١ السابق )٢(

  .٤/١٥١ العقد الفريد )٣(
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أو ظلـم ألطامع من حتدثه نفسه من طبقة األقوياء أو الرشفاء بأخـذ مـا لـيس لـه 

ضــعيف ، فلــم يطمــع بــذلك رشيــف أو قــوي يف جــوره ، كــام بينــت شخــصية 

 مـن تـسول ِّالدولة القوية ، وأهنا ال تفرط يف إعداد العدة جلهاد أعداء اهللا ، وكل

لــه نفــسه بالنيــل مــن كرامــة األمــة ، وهــذه الدولــة ينبغــي أن ترعــى الفــضيلة ، 

فاحـشة  ذيلة من الرذائل ، أوويتخلق أهلها هبا ، وأن توصد األبواب أمام أي ر

 أن احلـاكم اجلديـد لـن حيـرمهم ، كام أن اخلطبة تطمئن الناس عىلمن الفواحش

حقهم يف احلرية السياسية ، والتي من مظاهرها نصح احلاكم وتقويمـه إذا حـاد 

 .عن الدستور املتمثل يف الرشيعة اإلسالمية 

التـي متيـزت بـسالسة كل هذا وغريه حوته هـذه اخلطبـة املـوجزة البليغـة ، و

 العبـارة ، وقـرب املعنـي ، وسـمو املـضمون ، واسـتمدادها حاألسلوب ووضو

 .من القرآن والسنة 

   ا اي ٢

 بـن أيب ّقامت الدولة األموية بعد انتهاء اخلالفة الراشـدة بمقتـل سـيدنا عـيل

ن  هـ ، ويعد بدء الدولة األموية من تنازل احلـس٤٠ رمضان عام ١٧طالب يوم 

يـوم ) مسكن(، يف ريض اهللا عنهام  ملعاوية بن أبى سفيان ريض اهللا عنهامبن عيل 

التي جرت بني " الزاب " هـ ، واستمرت حتى معركة ٤١ ربيع األول عام ٢٥

ــ ــي أمي ــيني وبن ــوش العباس ــةجي ــث ه ــروُ، حي ــاء زم م ــر اخللف ــد آخ ــن حمم ان ب

قــد دامــت هــذه  هـــ ، وبــذا ف١٣٢ عــام  مجــادي األوىل١١، وذلــك يف األمــويني

ــا ــة م ــوف  الدول ــان ين ــان ، وك ــت عليهــا أرست ــد توال ــنة ، وق ــسعني س ــدى وت إح
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 .خلفاؤمها اثني عرش خليفة 

 ) .هـ٦٤ ــ ٢١(ــ األرسة السفيانية ، وقد حكمت ثالثة وأربعني عاما ١

 .)١()   هـ١٣٢  ــ٦٤(ــ األرسة املروانية ، وقد حكمت سبعة وستني عاما ٢

َ أن اخلطابـة شـهدت يف العـرص لـألدب العـريب عـىلويكاد جيمـع املؤرخـون 

ً عصورها ، وأهنا راجت رواجا كبـريا ، السـيام يف أول قيـام الدولـة ،ىاألموي أزه ً   

 .ثم يف مراحلها املختلفة 

َ دواعي اخلطابة يف ذلك العرص ، والتي كان أبرزهـا ُ هذا توفروقد ساعد عىل

منــذ فجــر الدولــة ، بــل منــذ وجــود اخلالفــات املذهبيــة واألحــزاب الــسياسية 

ّم َخالفة سيدنا عيل كرم اهللا وجهـه ، فقـد ظهـرت الـشيعة واخلـوارج ، وكـان ثـ

  لــسيدنا معاويــة ، ثــم بعــد ذلــك تتابعــت الفــتنُ ، وآخــرّ لإلمــام عــيلٌحــزب

وملا وصل خرب مقتل احلسني بن « واألحداث ، فكان استشهاد اإلمام احلسني ، 

 بن الزبري خلع يزيـد ، وبـدأ يأخـذ البيعـة لنفـسه  احلجاز ؛ أعلن عبد اهللاعيل إىل

 وكان من أمر ابن الزبري مع األمويني من احلروب ما كان ، كام  ، »)٢(من الناس 

 ، ّ أن يأخـذوا بثـأر احلـسني بـن عـيلالشيعة بـالعراق واتفقـوا عـىلقامت مجاعة من 

  .)٣(له َن قتَويقتلوا م

                                                           

ط الـسادسة . بـريوت . املكتـب اإلسـالمي  . ٦٢ ــ ٤/٦١حممود شاكر  . ي التاريخ اإلسالم)١(

 .م ١٩٩١ هـ ١٤١١

  .١٤٢ــ٤/١٤١ السابق )٢(

  .١٧١ــ٤/١٧٠ يالتاريخ اإلسالم )٣(
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ــع فيهــا ــن األشــعث التــي خل ــم كانــت حركــة اب ــد الطاعــة مــن اخلليفــة ث    ي

 واحلجـاج بـن يوسـف األشـعثعبد امللك بن مروان ، إثر خالف وقع بني ابن 

 هـ ، وغري هذا من األحداث ، فضال عـن أن اخلـوارج بقـوا شـوكة ٨٠بعد عام 

 .يف وجه األمويني ، ومصدر إثارة ضدهم 

كيـز  الرتَيف مثل هذه األجواء تروج اخلطابة ، ويعمد كل حـزب أو فريـق إىل

خــرين لــصفه ، واالنتقــاص مــن  خطــري يف اســتاملة اآلّعليهــا كــسالح إعالمــي

 .خصومه 

ــة       الفتوحــات اإلســالمية حركــة : أيــضا َوقــد كــان مــن عوامــل قــوة اخلطاب

 .وتوسعها 

  :َ ازدهار اخلطابة يف هذا العرص عوامل أخرىكام ساعد عىل

 اخللفـاء كثرة الوفود عـىل: اجلدل املحتدم بني الفرق الدينية ، ومنها : منها « 

ّوالوالة ، وقيام بعض الوعاظ باخلطابة يف املساجد ووعظ الناس ، منذ نـص بهم َ

ــة هلــذا الغــرض ، ومنهــا  ــال البلغــاء عــىل: معاوي ــرآن الكــريم حيفظــون إقب  الق

الثقافة اللغوية واألدبية يف تلك احلقبة ، والعناية بحفظ ما خلفـه ويدرسون ، ونامء 

  .)١( » السابقون

ــه هــا  ازدهاروممــا ســاعد عــىل ــاراة يف ُكانــت ت« كــذلك أن عقــد جمــالس للمب

 ، مفاجــأة القــول  الــشخص إىلىَدعُ، والــسبق فيهــا ، وكثــريا مــا كــان يــَاخلطابــة

 مقـدار بيانـه ، وقـوة جنانـه ، وحـضور بدهيتـه ، وهنـوض حجتـه ، ومـن َختربُلي

                                                           

  .٢١٣ ص  . أمحد احلويف/َ فن اخلطابة د)١(



رو ا 

 

63 

َراق من جملس للخطابـة ، ذلك ما عقده عبد اهللا بن عمر بن عبد العزيز وايل الع

 فيه خالد بن صفوان ، وشبيب بن شيبة ، والفضل بـن عيـسى ، وواصـل ىتبار

  .)١(»  بن عطاء ُ السبق واصلَبن عطاء ، وقد نال يف ذلك املجلس قصبا

  :)٢(ومنها ، َوكان للخطابة يف ذلك العرص خصائصها الفنية الكثرية 

نايــة بإعــدادها ، والتــأين يف ــــ اإلعــداد ، حيــث تــنم خطــب كثــرية عــن الع١

 .صوغها والتدبر يف ترتيب أجزائها ، وتنسيق أفكارها ، والتأنق يف أسلوهبا 

ــــ افتتــاح اخلطــب كــان صــورة مــن افتتاحهــا يف صــدر اإلســالم يف األعــم ٢

 .األكثر

  رسـوله ،فأكثرها مبـدوء باحلمـد هللا والثنـاء عليـه ، والـصالة والـسالم عـىل

ــ ــدوء بالتهدي ــضها مب ــب وترهيــبوبع ــضب اخلطي ــن غ ــئ ع ــد لتنب  د والوعي

الــسامعني بــشديد عقابــه ، كــبعض خطــب احلجــاج ، وبعــضها مبــدوء بالــشتم 

والتوبيخ ألن املقام مقام تقريع وتأنيب ، مثل بعض خطب زياد ، وكان بعـضها 

 .وغري هذا من االفتتاحيات ، يبدأ باملوضوع مبارشة 

ض املوضوع ، ْرَ عائمة كلها عىلــ بالنسبة ألجزاء اخلطبة ؛ بعض اخلطب ق٣

 .ض ، وخامتة ْرَ مقدمة ، وعوبعضها مقسمة إىل

َــ ومتتاز اخلطابة يف هذا العرص بمشاهبتها الشعر يف إبراز املعاين واألفكـار ، ٤

وتوضيحها وجتسيمها يف قوالب من التخيل والتـضاد ، كالتـشبيه واالسـتعارة ، 

                                                           

  .٢٩٩ص .  زهرة لشيخ أيبلَاخلطابة ) ١(

 . وما بعدها باختصار وترصف ٢١٤ص . أمحد احلويف / د . َفن اخلطابة ) ٢(
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 .باق ، ونحوها والكناية ، وعرض الصور املتضادة ، والط

ــــ وأمــا التعبــري اخلطــايب فيتــسم بقــوة العبــارة وجزالتهــا ، وقــرص اجلمــل ، ٥

 .والعناية باملوقع والرنني 

ــ وكام كانت اخلطب يف صـدر اإلسـالم ، فـإن خطـب هـذا العـرص يغلـب ٦

ها اإلجياز املعتدل ، ويقل فيها التوسط القريب من الطول ، وتندر فيها ِّعليها كل

 .سهبة املطولة اخلطب امل

 ُــ وقد تـأثر كثـري مـن اخلطبـاء يف خطـبهم بـالقرآن الكـريم ، فكثـر اقتبـاس٧

كـام كـان بعـض ، ها املواضـع املالئمـة هلـا مـن اخلطبـة ُعْآيات من القرآن ، ووض

 . استمداد بعض مضامني خطبهم من القرآن الكريم اخلطباء يعمدون إىل

 بالـشعر ، أو اقتبـاس مـن عباراتـه ــ ويف كثري مـن اخلطـب كـان هنـاك استـشهاد ٨

 .ومعانيه 

  َوهكــذا بــدت لنــا مالمــح اخلطابــة يف العــرص األمــوي ، وقــد ظلــت رائجــة 

مزدهرة ملـا ذكرنـا مـن أسـباب ودواع ، وخاصـة مـا كـان مـن أمـر اخلـصومات 

ــي اعتمــدت عــىل ــورات الت ــة وحــرب ضــد والث ــة ، وجعلهــا وســيلة دعاي َ اخلطاب

 .اخلصوم 

 اخلصومات ، واسـتقر األمـر لبنـى مـروان ؛ انبعـث يف وملا هدأت كل هذه« 

َالشعر نشاط قلـل مـن نـشاط اخلطابـة وأمهيتهـا ، ولكنهـا مل تنقطـع ، وقـد كـان 

ًاخلوارج حتى آخر الدولة مسعرا للخطابة كثريا  َ ً «)١(.  

                                                           

  .٢١١ عبد اجلليل شلبي ص /د. َاخلطابة ) ١(
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ولقد اشـتهر يف هـذا العـرص خطبـاء كثـريون مـنهم معاويـة بـن أيب سـفيان ، 

  اهللا عليهام ، وواصل بـن عطـاء ، وزيـاد ، واحلجـاج ،وعمرو بن العاص ، رضوان

ومنهم أبو واثلة إياس بن معاوية املزين ، وقـد أفـاض اجلـاحظ يف احلـديث عـن 

 ، ومنهم عمـرو بـن سـعيد املعـروف )١(بالغة األخري وفصاحته وجودة فراسته 

 ، )٣(بان وائـل ْحُ ، ومـنهم سـ)٢(باألشدق ، وأبـوه سـعيد بـن العـاص بـن أميـة 

 .مر بن عبد العزيز ، وغريهم كثري وع

 ا ا    

 ا      أ  

 :أهيـا النـاس : وخطب عمر بن عبـد العزيـز النـاس فقـال : قال ابن عبد احلكم 

إنه ليس بعد نبيكم نبي ، وليس بعد الكتاب الذي أنزل عليكم كتاب ، فام أحل 

ٍ القيامـة ، أال إين لـست بقـاض ، وإنـام أنـا  يـوم لسان نبيه فهو حـالل إىلاهللا عىل

ّمنفذ هللا ، ولست بمبتدع ولكني متبع ، أال إنه ليس ألحـد أن يطـاع يف  معـصية 

اهللا عز وجل ، لست بخريكم وإنام أنا رجـل مـنكم ، أال وإين أثقلكـم محـال ، يـا 

 ، ذاأهيا الناس إن أفضل العبادة أداء الفرائض ، واجتنـاب املحـارم ، أقـول قـويل هـ

  .)٤(واستغفر اهللا العظيم يل ولكم 

                                                           

  .١٠١ ــ ١/٩٨راجع البيان والتبيني ) ١(

  .٣١٦ ــ ١/٣١٤راجع أيضا السابق ) ٢(

  .١/٣٤٨السابق )٣(

         ـــ٣٥حتقيـق أمحـد عبيـد ص .  حممـد عبـد اهللا بـن عبـد احلكـم و سرية عمر بن عبد العزيز ، أب)٤(

 . ، مكتبة وهبة القاهرة ، ط الثانية ٣٦
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66 

 أراد ا  ج   ب  

ً إين أردت احلج ، وقد استخلفت علـيكم ابنـي حممـدا ، ومـا :يا أهل العراق 

ْكنتم له بأهل ، وأوصيته فيكم بخالف ما أوىص به رسول اهللا   ؛ يف األنصار ×َْ

قبـل َئهم ، وأنا أوصيته أن ال يتجاوز عن مسيُقبل من حمسنهم ويُفإنه أوىص أن ي

ــة الَمــن حمــسنكم وال ي  تجــاوز عــن مــسيئكم ، أال وإنكــم قــائلون بعــدي مقال

ال أحــسن اهللا لــه الــصحابة ؛ وإين : يمـنعكم مــن إظهارهــا إال خــويف ، تقولــون 

  .)١( ثم نزل ،فال أحسن اهللا عليكم اخلالفة : ل لكم اجلواب ّأعج

   رية ا   »ا  رج ا « 

 قــوس عربيــة ، خطـب أبــو محـزة الــشاري بمكــة ، فـصعد املنــرب متوكئــا عـىل

 : قال ،فخطب خطبة طويلة 

ــي بأصــحايب ، تزعمــون أهنــم شــباب ، وهــل كــان  ــا أهــل مكــة ؛ تعريونن ي

ِ إال شبابا ؟ نعم شـباب واهللا مكتهلـون ×أصحاب رسول اهللا  َ ْ ُ ً
 يف شـباهبم ، )٢(

ّعمية عن الرش أعينهم 
، بطيئة عن الباطل أرجلهـم ، قـد نظـر اهللا إلـيهم يف آنـاء ِ

الليل متثنية أصالهبم بمثاين القرآن ، إذا مـر أحـدهم بآيـة فيهـا ذكـر اجلنـة بكـى 

ًشوقا إليها ، وإذا مر بآية فيها ذكر النار شهق شهقة كـأن زفـري جهـنم يف أذنيـه ، 

 َ ليلهم بكالل هنارهم ،)٣(َقد وصلوا كالل 

                                                           

  .٢٠٦ ــ٤/٢٠٥قد الفريد  الع)١(

ْكاهل ، أي صار كهال ، والكهل من جاوز الثالثني إىل: ْ اكتهل )٢( َْ ً ُ نحـو اخلمـسني ، مجـع كهـول َ

ْوكهل ، وكهالن  َُّ  ًهل هو مـن جـاوز أربعـا وثالثـني إىلوقيل الك . ٢/٨٣٥املعجم الوسيط . ُ

  .١٣٦٣القاموس املحيط ص . إحدى ومخسني 

  .التعب: َ الكالل )٣(



رو ا 

 

67 

ــضاء  َأن ْ َ
ــصفرة )١( ــبهم ، م ــدهيم ورك ــاههم وأي ــت األرض جب ــد أكل ــادة ، ق   عب

ألواهنم ، ناحلة أجسامهم من كثرة الصيام وطـول القيـام ، مـستقلون لـذلك يف 

جنب اهللا ، موفون بعهد اهللا ، منجـزون لوعـد اهللا ، حتـى إذا رأوا سـهام العـدو 

ِّوقد فوقت  َ ، ورماحهم قد أرشعت )٢(ُ ِ ْ ِ وسيوفهم قد انتـض)٣(ُ ُ  ، وبرقـت )٤(َيت ْ

 الكتيبة ، ورعدت بصواعق املوت ؛ استهانوا بوعيد الكتيبة لوعيـد اهللا ، فمـىض

ِّ عنـق فرسـه ، قـد زملـت دما حتى ختتلف رجاله عىلُالشاب منهم ق ُ
 حماسـن )٥(

ِّوجهه بالدماء ، وعفـر جبينـه بـالثرى ، وأرسع إليـه سـباع األرض ، وانحطـت  ُ

يف منقار طائر ، طاملا بكـى صـاحبها مـن خـشية عليه طري السامء ، فكم من مقلة 

ــ ــد عليه ــا اعتم ــصمها ، طامل ــن مع ــت ع ــف بان ــن ك ــم م ــاحبها يفااهللا ، وك           ص

ُسجوده ، وكم من خد عتيق وجبني رقيق ، قد فلق بع  د احلديد ؛ رمحة اهللا عىلُمّ

إال الناس منـا ونحـن مـنهم ، : اجلنان ؛ ثم قال تلك األبدان ، وأدخل أرواحها يف 

�أو إماما جائرا ، أو شادا عىل ، عابد وثن ، أو كفرة أهل الكتاب ً   .)٦( عضده ً

                                                           

ْ أنضاء )١( ْمجع مفرده نضو بكرس أوله : َ ْفـالن نـضو : املهـزول مـن احليـوان ، ويقـال : ْوالنِّـضو . ِ ِ

ْد مـن الـسفر ، وثـوب نـضوَجمه: سفر ْخلـق ، وسـهم نـضو : ِ        . ي بـه ِرمـ فاسـد مـن كثـرة مـا: ِ

  .٢/٩٦٧املعجم الوسيط : راجع 

ُعمل له فوقا ، والفوق من ا: ق السهم ّو ف)٢(   ـــ٢/٧٣٢السابق . لسهم موضع تثبيت الوتر منه ُ

 . بترصف ٧٣٣

  .١/٤٩٨السابق . ّسدده : أرشع نحوه الرمح :  يقال )٣(

ْأخرجه من غم:  السيف  انتىض)٤(
  .٢/٩٦٧السابق . ده ِ

ُلفه : أخفاه ، وبثوبه وفيه : ّ زمله )٥(   .١/٤١٤السابق . ّ

  .٢٢٨ ــ٤/٢٢٧ العقد الفريد )٦(
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٣  ا ا   

 هــ وهـي الـسنة ١٣٢مت الدولة العباسية زهاء مخسة قرون ، مـن سـنة َحك

 أن زالت هذه الدولـة مـن بغـداد التي ويل فيها أبو العباس السفاح اخلالفة ، إىل

  .)١() م١٢٥٨( هـ ٦٥٦ أيدي التتار سنة عىل

 : مهـا  ، مـرحلتني تقـسيم العـرص العبـايس إىلوقد درج كثري من املـؤرخني عـىل

 هــ ، ٢٣٢ سـنة إىل)  م٧٥٠( هــ ١٣٢ األول ، ويبـدأ مـن سـنة ُّالعرص العبايس

ويبـدأ مـن سـنة ، وهو عرص قوة الدولة وازدهارها ، ثم العرص العبـايس الثـاين 

ُخلالفة املتوكل العبايس ، الذي يعترب عهـده بدايـة وهي التي ويل فيها ا، هـ ٢٣٢ َ

 هــ ، وقتـل اخلليفـة ٦٥٦ بغداد سـنة  أن هجم هوالكو عىلانحالل الدولة ، إىل

  .)٢(املعتصم آخر اخللفاء العباسيني 

ــذا ،  ــدواعي إىل« ه ــعفت ال ــوي ض ــرص األم ــر الع ــة ويف آخ ــة ، لقل َ اخلطاب

التدبري الرسي ، وتثبيت األمور يف جـنح   اخللفاء علنا ، واالجتاه إىلاخلروج عىل

الظالم ، وألن اخلطب بني أيدي اخللفاء قد قلت ، إذ الوفود قـد قلـوا ، بعـد أن 

َقل اخلارجون ، واستغنى اخللفاء عن استدناء القلوب ، وهلذا ضـعفت اخلطابـة 

ً أن هنضت يف صدر الدولة العباسية أمدا قصريا ًنسبيا إىل ً «)٣(.  

 تثبيـت سـلطاهنم ، وتوطيـد ولة العباسـية احتـاج خلفاؤهـا إىلوملا قامت الد

                                                           

 .بريوت  . األندلس ، دار ٢١/ ٢ حسن ، إبراهيمحسن /د.  اإلسالم  تاريخ)١(

 ـــ٢/١١٧٦ ، املوسـوعة العربيـة امليـرسة ١ منـه ص ٣السابق ، نفـس املوضـع ، و ج : راجع ) ٢(

١١٧٧.  

 . باختصار ٣٠٥ ص .ة الشيخ أبو زهر. َاخلطابة ) ٣(



رو ا 
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 .َأركان دولتهم ، فكان من سالحهم لبلوغ هذا اهلدف اخلطابة 

 اخللفـاء واحلكـام اجلـدد يف صـدر الدولـة ، ثم كانـت هنـاك وفـود تفـد عـىل

ج اخلطب للتهنئة أو للمـدح أو التحيـة وغـري َّبَدُونشوئها ، ويف جمالس الوفادة ت

 .ذلك 

ّكام كانت الفتوح مـن أسـباب إنعـاش اخلطابـة يف ذلـك الوقـت ، لبـث  روح َ

اجلهــاد والتــضحية يف نفــوس املجاهــدين ، كــام كانــت هنــاك خطــب الــوعظ ، 

 .وتفقيه الناس يف أمور دينهم 

فإن الذين كانوا يبارشوهنا ، ويعتلون منابرها ، ويديرون رحاهـا « وكذلك ، 

ة البيــان ، وصــيارفة القــول ، ألهنــم خلفــاء بــني النــاس ، كــانوا يف الغالــب ســاد

 جانـب وأمراء ووزراء وملوك علم وأدب ، وفقه ، وفصاحة وبالغة ، وهـم إىل

ــ ــوفر ِّذلــك كل ــول واهلــدف ، وال يمكــن أن يت ــان ، واملي ه عــرب باللــسان والبي

ُللخطابة من عنارص القوة واحلياة ، أكثر  مما يتوفر هلا ـــ حينئـذ ـــ يف هـذا اجلـوار َ

  .)١(» ريب األصيل ، عند هؤالء السادة األجماد الذين كانوا يقومون هبا الع

َقال األستاذ الزيات ملخصا حال اخلطابة يف العرص العبايس  ً
)٢(:  

 القلـوب ، َكان للخطابة يف صدر هذا العرص مكانة يف النفـوس ، وسـلطان عـىل

وكـان  بال الوفـود ،العتامد القوم عليها يف توطيد امللـك ، وحتمـيس اجلنـد ، واسـتق

للخلفاء األولني ودعاهتم فيها الشأن الرفيع والـشأو البعيـد ، كاملنـصور واملهـدي ، 

                                                           

ــاريخ ) ١( ــاين األدبت ــايس الث ــرص العب ــريب يف الع ــراهيم .  الع ــشب ، ص إب ــو اخل ــيل أب    . ٥٦٠ع

 .القاهرة . دار الفكر العريب 

  .٢١٩ ــ ٢١٨ ص  . تاريخ األدب العريب)٢(
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 .والرشيد واملأمون وداود بن عيل ، وخالد بن صفوان ، وشبيب بن شيبة 

 فلام استوثق األمر لبنى العبـاس ، وقـام املـوايل بـسياسة الدولـة وقيـادة اجلـيش ،

َلسان ، ضعفت اخلطابة لضعف القـدرة عليهـا ، وقلـة وقل النضال بالسنان وال

ــل  ــائم وس ــع العظ ــا يف دف ــشورات حمله ــائل واملن ــت الرس ــا ، وحل ــدواعي إليه ال

 أن اخللفـاء  خطـب اجلمـع والعيـدين والـزواج ، عـىلت عـىلِرصُ وقـالسخائم ،

 عهد اخلليفة الـرايض ، فلـام غـل أنفسهم ما برحوا خيطبون الناس ويؤموهنم إىل

فـاة مـن ُ الكَ أيدهيم وحرصوهم يف دورهم عهدوا باخلطابة واإلمامة إىلبويه بنو

العلــامء ، فنبــغ يف آخــر هــذا العــرص طائفــة مــن األدبــاء شــهروا هبــذا النــوع مــن 

 ، وملــا اســتعجم املــسلمون يَاخلطابــة ، كاخلطيــب البغــدادي واخلطيــب التربيــز

ــب يف َوم ــشاء اخلط ــستطيعوا إن ــم ي ــاظ فل ــسنة الوع ــي أل ــك الع ّل
ــوعات ِ املوض

 استظهار خطب أسـالفهم كـابن نباتـه املـرصي ، وأخـذوا املختلفة ؛ عمدوا إىل

 هـذه يرددوهنا فوق املنابر من غري فهم ملعناها وال علم بمغزاها ، ودرجـوا عـىل

احلــال املخزيــة تلــك القــرون الطويلــة حتــى أدركتهــا عوامــل النهــضة املــرصية 

 .أهـ . جلامعة األزهرية اها قسم الوعظ واإلرشاد باّاحلديثة ، فرق

 مـن َ أن اخلطابـة مل تـضعف بعـد املائـة األوىل إىل)١(ويذهب بعض البـاحثني 

َ عدم ركود اخلطابـة ٍعمر الدولة العباسية ، ويرى أنه كانت هناك دواع تدعو إىل

يها ، ِكْذُيف ذلك الوقت ، أي بعد العرص العبـايس األول ، وأنـه كـان هنـاك مـا يـ

 كـان إذ حدود الدولة العباسـية ، ملناوشات التي كانت عىلومن تلك الدواعي ا

 رقعـة اململكـة اإلسـالمية ، كـام كـان الروم يطمعون دائام يف بسط سلطاهنم عىل

                                                           

  .٥٦٥ : ٥٦٢ص . راجع تاريخ األدب العريب يف العرص العبايس الثاين ) ١(
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الفرس ــ كـذلك ـــ متحفـزين السـرتجاع مـا اغتـصب مـنهم ، وكـان هـذا كلـه 

ــستدعي  ــشري إىلي ــذا ي ــة ، وه ــروح الديني ــارة ال ــاد ، وإث ــة مل ختاجله ــد َ أن اخلطاب م

َ، إذ كان اجلميع يؤمنـون باجلهـاد الـذي كـان لـسان دعاتـه اخلطابـة الواعيـة جذوهتا

 .والفصاحة البالغة 

 االنحـالل ف الذي انغمست فيه الدولة ، وانحدر هبا إىلرتويرى أيضا أن ال

 وجود نزعات التصوف والزهد ، ودعـوات املتـصوفة ، اخللقي الشنيع أدى إىل

ملـون رايـة الـوعظ واإلرشـاد ، وخيطبـون يف وقام أصـحاب هـذه الـدعوات حي

 . الدنيا املنتديات ، حيذرون الناس من التهالك عىل

ويرى كذلك أن طمع العلويني يف اخلالفـة ، وتـرقبهم لتحقيـق هـذا األمـر ، 

وخاصة بعد أن أسس الفاطميون دولـتهم بـاملغرب ومـرص والـشام ، كـل هـذا 

 والدعاة لإلعـالن عـن أنفـسهم جعلهم يستخدمون الدعاة ، وينرشون اخلطباء

ًوالدعاية لصاحلهم ، وهبذا أعلوا ذكر اخلطابة ، وجعلوا هلا قدرا  َ. 

 مـرسح الـسياسة بنـو أيـوب ثم إنـه ملـا زالـت دولـة الفـاطميني ، وظهـر عـىل

ــني  ــه وب ــروب بين ــدثت احل ــدين ، وح ــالح ال ــم ص ــع نج ــرص ، ومل ــشام وم بال

« التـي كانـت حتـت أيـدهيم ، كـان  بيت املقدس وغريه من البالد الصليبيني عىل

َيــشغل بــال املــسلمني ، وهنــاك كــان للخطابــة الدينيــة ، » اجلهــاد يف ســبيل اهللا 

 الـرغم مـن ي ، وكـان لأليـوبيني أنفـسهم ـــ عـىلالصوت املـدو احلق والدعوة إىل

َ فـصاحة ولـسن اسـتعانوا هبـا عـىلالعرق األعجمي فيهم ــ َ اخلطابـة يف اجلـيش ، َ

 . االستشهاد يف سبيل اهللا مضاعفة العزم عىلإلثارة اهلمة و
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 كـل ويرى أن الـضعف الـذي اعـرتى البيـان ، حيـنام رسى تيـار العجمـة إىل

 تيـار األتـراك الـسالجقة ى اخلاصة والعامة ، فرساجلهات ، وانتقلت عدواه إىل

ً اللسان والبيان فلم يرتك شيئا إال وأعمه وال ذوقا إال أفسده ؛ هذا الـضعف إىل ً

 . العباسية الدولةيف أواخر عهد كان 

َلكن املحققني من الباحثني ال يرتابون يف أن اخلطابة أخذت يف الضعف بعد 

أمـر  من حكم العباسيني ــ وهو األظهر ــ لقلة الـدواعي ، وضـعف املائة األوىل

 َالعرب وضياع نفوذهم ، ويف ضعفهم ضعف للخطابة ألهنم أقـدر النـاس عليهـا ،

َلـول الكتابـة حمـل اخلطابـة ، وقعـود اخللفـاء عـن حلتعرب ، ووليس العريب كـامل

َاخلطابة ، واستهانتهم هبا ، فتبعهم الناس يف هذا األمر 
)١(.  

 القتـال ، وإثـارهتم للجهـاد ؛ والقـول َوأما عن اخلطابة يف اجلنود حلثهم عـىل

َبأن هذا مما نشط اخلطابة يف ذلك العرص ؛ فلم يكن األمر كذلك ألن اجلنود  قـد ّ

العجمــة ، إذ كــان العباســيون يــستعينون يف محايــة دولــتهم بــالفرس غلبــت علــيهم 

واألتراك ، وهؤالء ال يثريهم القول العريب البليغ ، وإنـام تثـريهم عـصبياهتم اجلنـسية 

التي كان هلا السلطان األكرب يف ذلك العرص ، إذ حلـت حمـل العـصبيات القبليـة عنـد 

 اجلهـاد ، وذهـب مـن ًطابة يف اجلند حثـا هلـم عـىلَك اخلالعرب ، فذهبت من أجل ذل

ٍاخلطابة داع   .)٢( من أعظم دواعيها َ

ُهذا ومل خيل هذا العرص ُ َ من رجال بلغوا القمة يف اخلطابة ، وصاروا مرضب ْ

                                                           

 . باختصار وترصف ٣٤١ ــ ٣٤٠ص . الشيخ أبو زهرة . َاخلطابة ) ١(

 .وترصف باختصار ) نفس املوضع(  السابق )٢(
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األمثـال يف الفــصاحة والبالغــة وقــوة التــأثري ، وكــان مــنهم أعجوبــة الزمــان يف 

ابن اجلوزي رمحـه اهللا ، وقـد ذكرنـا طرفـا مـن َالوعظ واخلطابة والتأثري ؛ اإلمام 

 .احلديث عنه يف املبحث السابق 

َوإذا كانت اخلطابـة قـد ركـدت هلـذه األسـباب ؛ فقـد خل «هذا   مـن ٌّفهـا فـنَ

ــا ، ثــم انفــرد بعــدها بالــسلطان ، وذلــك الفــن هــو فنــون   القــول صــاحبها زمن

ب بالبيـان ، والـسبق َغلـَاملناظرة ، ويتفـق مـع اخلطابـة يف االرجتـال ، وحماولـة ال

املوضوع ، وقـد سـادت املنـاظرة ذلـك العـرص ، ألن احليـاة باللسان ، وخيالفها يف 

 وعظم أمر العلم فكثرت مساجالت العلامء فيام بيـنهم العقلية كانت هلا السيادة ،

، وصارت جمالس العلم ميدانا للمسابقة الكالميـة واجلدليـة بـني زعـامء الفـرق 

 بالغــة الكــالم ، وإيــضاح البيــان ، حيرصــون عــىل املتكلمــون اإلســالمية ، وكــان

  .)١(» والتأثري باإلقناع بعد اإلفحام 

 ا ا    

   أا  ا و  حس ا  

واختـاره  ً اإلسالم لنفسه دينا ، وكرمه ورشفه وعظمه ،ىاحلمد هللا الذي اصطف

ّوكهفه والقوام به والذابني عنه والنارصينلنا وأيده بنا ، وجعلنا أهله  ّ  لـه ، وألزمنـا ُ

 وقرابتـه ، ×كلمة التقوى ، وجعلنا أحق هبا وأهلها ، خصنا برحم رسـول اهللا 

 كتابـا  أهل اإلسـالم ، وأنزل بذلك عىلالرفيع املوضع يفووضعنا باإلسالم وأهله 

 Z Y X    W  ] \   [ ^   ﴿  :يتيل عليهم ، فقال تعـاىل

ـــزاب[ ﴾_ ` ـــال ] ٣٣:األح  + ,   -  . / 0 1 2 ﴿ :، وق

                                                           

  .٣٤٢ السابق ص )١(
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  . ]٢١٤:الشعراء[ ﴾ Q P O﴿ :وقال  ، ]٢٣:الشورى[ ﴾43

                 d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X﴿ :وقال 

e ﴾ ]فأعلمهم عز وجل فضلنا ، وأوجب عليهم حقنا . اآلية  ]٧:احلرش

نا ، وتفضلة علينا ، واهللا ً والغنيمة نصيبنا تكرمة لالفيء وأجزل من ومودتنا ،

ّالضالل أن غرينا أحق بالرياسة ) السبائية ( ذو الفضل العظيم ، وزعمت  ُّ

 . وجوههم )١(والسياسة واخلالفة منا ، فشاهت 

ى اهللا النـاس بعـد ضـاللتهم ، ونـرصهم بعـد جهـالتهم ، َدَبنا ه: أهيا الناس 

اطل ، وأصلح بنا مـنهم وأنقذهم بعد هلكتهم ، وأظهر بنا احلق وأدحض بنا الب

ًما كان فاسـدا ، ورفـع بنـا اخلسيـسة وأتـم النقيـصة ، ومجـع الفرقـة ، حتـى عـاد 

 رسر  دنيـاهم ، وإخوانـا عـىليفالناس بعد العداوة أهل تعـاطف وبـر ومواسـاة 

 ، فلـام قـبض × أخراهم ، فتح اهللا علينا ذلك منـة ومنحـة بمحمـد يفمتقابلني 

ُإليه قام بذلك األمر بعد أص  األمـم ثمواريـُحابه ، وأمرهم شورى بينهم ، فحـووا ِ

 . منها )٢( ًفعدلوا فيها ، ووضعوها مواضعها ، وأعطوها أهلها ، وخرجوا مخاصا

ثــم وثــب بنــو حــرب ومــروان فابتزوهــا ألنفــسهم وتــداولوها ، فجــاروا فيهــا 

 z y x ﴿  اهللا هلـم حينـا ،واستأثروا هبا ، وظلموها أهلهـا ، فـأمىل

فـانتزع مـنهم مـا بأيـدهيم بأيـدينا ، ورد اهللا علينـا حقنـا ، ] ٥٥:الزخرف[ ﴾ }

ّ أمرنا والقيام بنرصنا ، لـيمن عـىلوتدارك بنا أمتنا ، وتوىل  يف الـذين استـضعفوا ُ

                                                           

 . أي قبحت )١(

 .ًواملعنى مل حيوزوا شيئا ألنفسهم . ً أي جياعا )٢(
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األرض ، وختم بنا كام افتـتح بنـا ، وإين ألرجـو أن ال يـأتيكم اجلـور مـن حيـث 

ما توفيقنا أهل البيـت جاءكم اخلري ، وال الفساد من حيث جاءكم اإلصالح ، و

يا أهل الكوفة أنتم حمل حمبتنا ومنزل مودتنا ، وأنـتم أسـعد النـاس بنـا . إال باهللا 

 أعطياتكم مائة درهم ، فاسـتعدوا فأنـا الـسفاح يفوأكرمهم علينا ، وقد زدتكم 

  .)١(اهلائج ، والثائر املبري 

 ىود فـألق املنرب ، وهنـض عمـه داَوكان به وعك فاشتد عليه حتى جلس عىل

  .)٢( الناس خطبة عىل

 ا  نا   ب  

 أبــان اهللا فــضله وأوجــب ٌإن يــومكم هــذا يــوم :قــال بعــد التكبــري والتحميــد

ن خلقه صفوته ، وابتيل فيه خليله ، وفـدى ِق له مّم حرمته ، ووفّترشيفه ، وعظ

م َّقـدُالعـرش ، ومفيه من الذبح العظيم نبيه ، وجعله خاتم األيام املعلومات مـن 

 شهر حرام ، يـوم احلـج يفر ، يوم حرام من أيام عظام ْاأليام املعدودات من النف

 مـشهده ، ونـزل القـرآن العظـيم بتعظيمـه ، قـال اهللا عـز ىلاألكرب ، يوم دعا اهللا إ

  )٣(Y X W  c      b a  ` _ ^ ] \ [ Z﴿ :وجل 

d﴾ ]ذبائحكم ، وعظمـوا شـعائر  هـذا اليـوم بـ اهللا يف، فتقربوا إىل] ٢٧:احلج

 :ح التقوى من قلوبكم ، فإنـه يقـول ِتصْاهللا ، واجعلوها من طيب أموالكم ، ول

                                                           

 .أي املهلك :  املبري )١(

  .٤٣ ــ ١٠/٤٢ البداية والنهابة )٢(

مفـردات ألفـاظ .  الطريق الواسـع ومجعهـا فجـاج ًشقة يكتنفها طريقان ويستعمل يف:  الفج ) ٣(

  .٦٢٥القرآن ص 
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﴿¶¸ ÁÀ ¿ ¾ ½  ¼ » º ¹    ﴾ ]٣٧:احلج [. 

 . ، والوصية بالتقوى × النبي ثم التكبري والتحميد والصالة عىل

 : ، ثم قال َاملوت رَكَثم ذ

ُعظـم قـدر الـدارين ، وارتفـع جـزاء العملـني ، أو النـار ، ُن بعده إال اجلنةِوما م ُ 

ُّ ، فو اهللا إنه اجلد ال اللعـب ، واحلـق ال الكـذب ،  اهللاَوطالت مدة الفريقني ؛ اهللاَ ِ

وما هو إال املوت والبعث وامليزان واحلـساب والـرصاط والقـصاص والثـواب 

ه خلـري كلـوالعقاب ، فمن نجا يومئذ فقد فاز ، ومن هوى يومئـذ فقـد خـاب ، ا

  .)١( النار  اجلنة ، والرش كله يفيف

 اء   ر جة او   

 أمـري املـؤمنني ملا هلك أمري املـؤمنني املنـصور ، قـدمت وفـود األمـصار عـىل

 : التعزية فقال ِّاملهدي ، وقدم فيهم أبو العيناء املحدث ؛ فتقدم إىل

َآجر اهللاُ         فـهَ خلفـيام، وبـارك ألمـري املـؤمنني ه َ أمري املؤمنني قبلـ املؤمنني عىلَ أمريَ

  والد ، وال عقبـى أفـضل مـن خالفـة اهللا عـىلٍله ، فال مصيبة أعظم من مصيبة إمام

  .)٢( أعظم الرزية  اهللا أفضل العطية ، واصرب له عىلمنأوليائه ، فاقبل 

٤  ا  ا ا  

 يف هنايـة ذلـك العـرص وهـي يفا  العرص العبايس ، وتركناهـيف َاخلطابةّودعنا 

 ، فلـم تـصادف رقيـا كالـذي َباخلطابةركود وضعف ، ثم سارت عجلة الزمان 

                                                           

  .١٩٢ ــ٤/١٩١عقد الفريد  ال)١(

  .٢٥٤ ــ٣/٢٥٣ السابق )٢(
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 يف العـرص احلـديث ، إىل عصورها الزاهـرة ، حتـى وصـلت يفصادفته من قبل 

 ) .ي التاسع عرش امليالد(القرن الثالث عرش اهلجري 

 آخـر العـرص يفليـه  مـا كانـت عالعـرص عـىل أول هـذا يف َاخلطابـةظلت « وقد 

 . )١( » العبايس ال تتعدى اجلوامع والبيع ، وال يقوم هبا إال فئة جاهلة ناقلة

ّ وثـارت دواع ، حركتهـا مـن ركودهـا ، ٌثم مل تلبث كثريا حتى قامت أسـباب ٍ

 حقبة جديدة من االنتعاش ، وطـور يف كياهنا ، وأخذت تدخل يفوبعثت احلياة 

 ضـوء االسـتقراء واالسـتنتاج ـــ يفن أن نرصـد ـــ ًمن احلياة أكثر نشاطا ، ويمك

  :يلا النحو الت هذا العرص عىليف َاخلطابةّأبرز هذه الدواعي التي نشطت 

 هـذا العـرص ابتليـت كثـري مـن الـبالد اإلسـالمية باجتيـاح أوريب هلـا ، يفــ ١

ٍوتسلط أجنبي عليها ،  ّام عـرف باالسـتعامر ، وقـد هبـت تلـك الـبالد ملقاومـة فيُّ

 أرجـاء الـوطن يفملستعمر األجنبي بكل ما تستطيع ، وقامت حركات التحـرر ا

ِّ العرص احلديث لطـرد الغاصـب املحتـل ، حتـى كللـت جمهوداهتـا يفاإلسالمي  ُ

 مكافحـة سـلطان يفبالنجاح ، والظفـر باالسـتقالل ، وقـد دفعـت ثمنـا باهظـا 

لـذين سـقطوا االستعامر األغشم ، وفقدت مئات األلـوف مـن خـرية أبنائهـا ، ا

ّ التـي قـدمت مليونـا مـن سـاحات اجلهـاد والـرشف ، ومـا خـرب اجلزائـر يفشهداء 

 . ــ عنا ببعيد اءشهدال نسأل اهللا أن يتقبلهم يف ــ أبنائها

 أن تزدهـر وتنـشط ، وللخطبـاء َللخطابـةوال شك أن مثل هذا اجلو قد أتاح 

ألوطان والـدفاع عـن ِّ مجوع الناس وحيمسوهم لتحرير ايفأن يربزوا ، وخيطبوا 

                                                           

  .٤٨٠ ص العريب تاريخ األدب )١(
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 .احلرمات واملقدسات 

 ىهـ هذا العرص دعـوات إصـالحية ، تـأمر بـاملعروف وتنيفــ ثم إنه قامت ٢

 يفعن املنكـر ، وحتـارب البـدع ، واملاديـة اجلارفـة ، وتعمـل للتمكـني لـدين اهللا 

 ، مثل دعـوة الـشيخ تعاىل كافة املجاالت كام أمر اهللا يفاألرض ، وتطبيق رشعه 

 مـرص ، يف اجلزيرة العربية ، ودعوة الشيخ حـسن البنـا يف عبد الوهاب حممد بن

وغريمهــا مــن الــدعوات ، وبطبيعــة احلــال ، اســتعان أصــحاب تلــك الــدعوات 

 ، فكان هلـا خطبـاء أفكارهم نرش مبادئهم ، وترويج يف ، وعولوا عليها َباخلطابة

 . صفوفهم إىل  اجلامهري إلقناعهم واستاملتهميفجيوبون األقطار ، وخيطبون 

  هذا فهناك املؤسسات واجلامعات الدينية التي تأخـذ عـىلإىلــ وباإلضافة ٣

 ، وإعــداد الــدعاة الــذين يقومــون تعاليمــه إىلعاتقهــا نــرش اإلســالم والــدعوة 

بواجب الدعوة والوعظ واإلرشاد ، والتعليم الـديني ، فكـان هلـذه املؤسـسات 

 يف بالد أخـرى دور يفتونس وغريمها  يف مرص ، والزيتونة يفكاألزهر الرشيف 

 . اهللا إىل برجاهلا وخطبائها ، من العلامء والدعاة َاخلطابةإمداد 

ــرت ٤ ــد ظه ـــ وق ــي رست يفـ ــدان الت ــض البل ــتقالل ، في بع ــا روح االس ه

ام فيـونعمت باحلرية الـسياسية ، وتنفـست بنـسامهتا ؛ أحـزاب سياسـية تتنـافس 

ا ، وكـان لكـل حـزب خطبـاؤه ودعاتــه ،  بالدهــيف الزعامـة واحلكـم ىلبينهـا عـ

  اجلامهـــري يف، وحيـــاولون التـــأثري أفكـــاره ومبادئـــهإىلالـــذين يتبنـــون الـــدعوة 

 . بمبادئهم وإقناعهمواستاملتهم نحوهم، 

  هـا مـن مـدح أو هتنئـة ، أو تـأبني ، فيــ وكذلك فهناك املحافل ، ومـا يـدور ٥
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 مثل هذه املحافـل واألنديـة يفأو إثارة قضايا اجتامعية ، وسياسية ، ونحوها ، و

 . ، ويعلو صوهتا َاخلطابةوما يشبهها كاملجالس النيابية يبزغ نجم 

ــــ ثــم إن النظــام القــضائي احلــديث ، وطريقــة التقــايض والتخاصــم التــي ٦

ٌّ، حيث جرت العادة أن يوكل كـل َاخلطابة إنعاش يفم َا ، أسهليانعهدها ح ُ  مـن ِّ

 يقـوم وكيـل النيابـة بعـرض اجلريمـة ، وإثباهتـا إذا املتخاصمني حماميا عنه ، كـام

 حيـاول ٌّكـل« املحـامون ورجـال النيابـة ؛ : كان مـن داع هلـذا ، فهـذه األطـراف 

 ، فوكيـل النائـب )١(»  فكرتـه ، وإقـرار دعـواه وإجابـة طلبـه إىلجذب القـضاء 

بــه ، ملطال تقــديم األدلــة املثبتــة للــدعوى ، والقــرائن املعــززة يف جيتهــد العمــومي

 ونحـو ذلـك ، ه ، أو إثبات حق يدعيـه ،إليواملحامي يسعى لتربئة موكله مما ينسب 

 بالـصوت ّ يعتمد التأثري اخلطـايبٌّ هذا امليدان ترتافع النيابة واملحامون، وكليفو

وفـصاحة األسـلوب ؛ أداة ، واإلشارات ، ومجال الشارة وقوة التعبـري ، واإللقاء

ّفعالة ، وعدة أساسية لكـسب  ً وقـد محـل هـذا كثـريا مـن املوقـف ، وبلـوغ املـراد ،ُ

هـا في ، ومتكن منهم أناس من النبوغ َاخلطابة ىل التمرن عاملشتغلني باملحاماة عىل

 .وامتالك ناصيتها 

 هذا العرص ـــ وبفعـل التقـارب بـني دول العـامل وشـعوبه ـــ صـارت يفــ و٧

 املــؤمترات إىلإلضــافة تعقــد بــني احلــني واآلخــر مــؤمترات إقليميــة وعامليــة ، با

ــذه  ــك أن ه ــشكالت ، والش ــضايا وامل ــف الق ــشة خمتل ــرض ملناق ــة ، تتع املحلي

 وجهـات النظـر بـني دولـة وأخـرى ، أو شـعب  وآخـر يفًاملؤمترات تشهد تباينا 

                                                           

  .١٦٩ص . الشيخ أبو زهرة . َاخلطابة ) ١(
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 ىلبسبب اختالف البيئات والثقافـات واألديـان ، وكـل ممثـل لدولـة حيـرص عـ

ريـب أن هـذا الوضـع   دولتـه ، والتعتنقـه بـام وإقناعهماستاملة اجلميع ملا يراه ، 

َيتطلب اخلطباء اللسن ْ  ، واملتكلمني املـؤثرين ، ومـن )٢( والفصحاء املقاويل )١( ُّ

 .هنا هتتم كل بلدة بأن يكون لدهيا أمثال هؤالء اخلطباء 

 الــوعظ ، والتعلــيم الــديني وإقامــة الــشعائر إىلــــ ثــم إن احلاجــة الدائمــة  ٨

 يف ، وعوامل رواجها ليس فقط َاخلطابة؛ يعد من دواعي اإلسالمية للمسلمني 

 كـل مكـان بـه مـسلمون ، وإن كـان هـذا يف كـل العـصور ويفهذا العرص ، بـل 

بني مد وجزر ،   ، وهذا الداعي من دواعيها ، يتقلبَاخلطابةاملجال من جماالت 

ًمال  عـاىقـ كـل حـال ـــ يبًوانكامش وازدهار ، نظرا ألسباب معينة ؛ لكنه ــ عىل

ــةوجــود  مــن عوامــل �هــامُم  األقــل الســتمراره وعــدم انقطاعــه ، ىل ، عــَاخلطاب

 هـذا يف َاخلطابـةفخطب اجلمعة وغريها كالعيدين ال تتوقف ، ونأمل أن تكـون 

 .ًامليدان أحسن حاال ، وأكثر حيوية وجاذبية مما هي عليه اآلن 

 تهـا ، فكانـ هـذا العـرص ، وتباينـت أنواعيف َاخلطابـةولقد تنوعت أغراض 

 إىل السياسية ، واالجتامعيـة ، والوعظيـة ، والقـضائية ، باإلضـافة َاخلطابةهناك 

 . مدح أو هتنئة أو رثاء وتعزية ، ونحو ذلك خطب املحافل املشتملة عىل

ــهدت  ــذا ش ــةوهك ــسبب يف َاخلطاب ــشاطا ، ب ــارا ون ــديث ازده ــرص احل ً الع ً

                                                           

ــسن : ِ لــسن فــالن )١( ــسن وهــي لــسناء مجــع ل ــسنة ، وهــو أل ْفــصح وبلــغ فهــو لــسن وهــي ل ْ َُ َ ْ َ َ ُِ ِ
ُ .  

ٌوألسن فالن َ َ ْ ً فصح وتكلـم كثـريا َ ُ َوالسـنَه ناط. َ   . كانـت بيـنهام مالسـنة : ويقـال . َقـه وقاولـه َ

  .٢/٨٥٧املعجم الوسيط 

ْ املقوال )٢(   .٢/٧٩٧السابق . التقوالة ، وهو الكثري القول اللسن : ِ
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حتها خطبـاء مـشاهري مـن أمثـال  سايف وغريها ، وبرز إليهاالعوامل التي أرشنا 

 ، وحممـد عبـده ، وحـسن البنـا ، وسـعد األفغـاينعبد اهللا النديم ، ومجال الدين 

 .وغريهم كثري ،  كامل فىزغلول ، ومصط

 ا   ا ا   

    أ   را  ١٩٠٧   

   هـذا االسـتقالل إال بعـد حـنيإننـا لـو أفلحنـا ملـا نلنـا: تقولون يـا أعـداء مـرص 

 طويل ، فنجيـبكم أنـا لـو سـلمنا بقـولكم ملـا جـاز لنـا أن نتـأخر حلظـة واحـدة عـن 

 ألننا ال نعمل ألنفسنا ، بل نعمـل لوطننـا ، وهـو بـاق ونحـن زائلـون ، العمل ،

 التي شـهدت مولـد األمـم كلهـا ، وهي حياة مرص ، يفوما قيمة السنني واأليام 

 ّواحلضارة للنوع اإلنساين كله ؟وابتكرت املدنية 

إن العامل الواثق من النجاح يرى النجاح أمامه كأنه أمر واقع ، ونحن نـرى 

ونبـتهج بـه ونـدعو لـه كأنـه حقيقـة ثابتـة ، ،  َّمن اآلن هـذا االسـتقالل املـرصي

 .وسيكون كذلك ال حمالة 

   وتعاقبــت األيــام ، وأتـــى بعــد الـــرشوق رشوق ، يلافمهــام تعــددت الليـــ

  : ً الطريـق ، وال نقـول أبـدا يف ، فإننا ال نمل وال نقـف ٌ غروبَأعقب الغروبو

  .االنتظارلقد طال 

هــا إلي أرشف غايــة اجتهــت إىلإننــا وجهنــا قلوبنــا ونفوســنا وقوانــا وأعامرنــا 

   مــستقبلها ، يفه إليــ مطلــب ترمــي  مــايض الــبالد وحارضهــا ، وأعــىليفاألمــم 

  نـا ، في طريقنا ، وال الـشتائم تـؤثر يفيدات تقفنا فال الدسائس ختيفنا ، وال التهد

وال اخليانات تزعجنا ، وال املوت نفسه حيول بيننا وبني هذه الغاية التـي تـصغر 
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 .بجانبها كل غاية 

إننا لو ختطفنا املوت من هذه الديار واحـدا بعـد واحـد لكانـت آخـر !.. نعم 

 كم ، وجيعل الفـوز عـىلفي اهللا ِكيبارْا منا ، ولكونوا أسعد حظ: امتنا ملن بعدنا كل

أيديكم ، وخيرج من اجلامهـري املئـات واأللـوف بـدل اآلحـاد ، للمطالبـة بـاحلق 

 .الوطني واحلرية األهلية واالستقالل املقدس 

لك دمي .. لك حيايت ووجودي .. لك حبي وفؤادي !.. بالدي !.. بالدي 

َلك لبي وجنـاين ، فأنـ.. لك عقيل ولساين .. ونفيس  ّ ت أنـت احليـاة ، وال حيـاة ُ

 .إال بك يا مرص 

 حبهـا ، وهـل يـستطيع يفإننـي متهـور :  اإلدراك يفيقول اجلهـالء والفقـراء 

 حب مرص ؟ إنه مهام أحبها فـال يبلـغ الدرجـة التـي يـدعوه يفمرصي أن يتهور 

 .ها مجاهلا وجالهلا وتارخيها والعظمة الالئقة هبا إلي

وإن شـعبا يـسكنها . إن مرص جنة الدنيا :  واحد كم بصوتْاسألوا العامل كله جيب

 يف نفـسه إذا تـسامح  جناية عليها وعىلُويتوارثها ألكرم الشعوب إذا أعزها ، وأكرب

 .تها لألجنبي ّحقها وسلم أزم

 .ًت أن أكون مرصيا ِا ؛ لودد�إين لو مل أولد مرصي

ــر ــد ي ــشعب ىق ــستعبد كال ــشعب م ــساب ل ــشون أن االنت ــسفهاء والطائ َ ال

ه أكـرب مـن العمـل فيـملرصي مما ال يليق بإنسان ، ولكـن أي رشف يطمـع احلـر ا

أي رفعـة ..  العلـم واملدنيـة واألدب ؟يفَإلحياء األمة التي سـبقت األمـم كافـة 

ًها أسـمى مـن إهنـاض شـعب كـان أسـتاذا لـشعوب البـرشية إلييسعى الرشيف 
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                 مـــن ىله أعـــإليـــ ترمـــي النفـــوس األبيـــة )١(ســـؤدد  أي؟ ًومربيـــا للعـــامل كلـــه 

 النــور ، وإحاللــه املحــل األول بــني إىلإخــراج الــوطن املــرصي مــن الظلــامت 

َ الدجنـة يفاألوطان األخرى التي كانـت  ْ ُّ
 احلالكـة يـوم كانـت بالدنـا مـرشقا )٢(

  .)٣( ؟للعرفان 

   ب     ا  ا    ة 
  ١٩٤٧  

 ٢٥م أصدرت هيئة األمم املتحدة قرارها بأغلبيـة ١٩٤٧وفمرب عام  ن٢٩ يف

 دولتني إىلًعضوا عن االقرتاع ، بتقسيم فلسطني ١٧  مع امتناع١٣صوتا ، ضد 

 العرب مجيعـا موقـع إحدامها عربية واألخرى هيودية ، وقد وقع هذا القرار عىل

ــه ، وأعــد اإلخــوان ا ــة رفــضها ل ــدول العربي ملــسلمون الــصاعقة ، وأعلنــت ال

هـا األزهـر فيم ، اشرتك ١٥/١٢/١٩٤٧ يفملظاهرة اهتزت هلا جنبات القاهرة 

ــرا ، حيــث خطــب يفواجلامعــة ، وجتمعــت  ــدان األوب هــم الــسيد ريــاض في مي

صل بن عبد العزيـز ، والـشيخ حممـود أبـو العيـون ، ومجيـل فيالصلح ، واألمري 

لـسيد إسـامعيل مردم بك وصالح حرب باشا ، والقمص ميتـاس األنطـوين ، وا

األزهــري ، واألســتاذ حــسن البنــا املرشــد العــام لإلخــوان املــسلمني ، وكانــت 

                                                           

  .١/٤٧٩املعجم الوسيط . السيادة واملجد والرشف :  السودد والسؤدد )١(

ُ الدجنة والدجنَّة )٢( ُّْ   .١/٢٨١السابق . السواد والظلمة : ُّ

 مؤســسة ٨٥ ــــ ١/٨٣حممــد حممــد حــسني / د.  األدب املعــارص  االجتاهــات الوطنيــة يف)٣(

 الـدكتور حممـد حممـد حـسني وصـفم ، وقـد ١٩٨٤ هــ ١٤٠٥ط السابعة   بريوت.الرسالة

 . اإلطالق ه وأروعها عىلِطبُخطبة مصطفى كامل املذكورة بأهنا أكرب خ
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 . )١( املستويات الشعبية والرسمية   أعىلاملظاهرة أشبه بمؤمتر عىل

  :)٢(وخطب األستاذ البنا فقال 

يــا زعــامء .. دماؤنــا فــداء فلــسطني وأرواحنــا للعروبــة .. لبيــك فلــسطني « 

 األمم املجاهدة ، احلجـاز وسـوريا يإنني أناد.. األمة العربية يا قادة .. العرب 

 عروقـه يفوالعراق ورشق األردن ولبنان وأبناء وادي النيل وكـل عـريب جيـري 

 . احلر العروبةدم 

قـد وقفـوا دمـاءهم لـدفاعكم .. الء اجلنود ؤوه.. أنتم القادة .. أهيا الزعامء 

ــدس  ــازال .. املق ــيس ه ــشباب ل ــذا ال ــادون و.. ًإن ه ــنهم ج ــ.. لك دوا اهللا َعاه

 ُ الـسالحَومليـاإنه وإن كـان ينقـصنا .  أن يموتوا من أجله دوا الوطن عىلَوعاه

 .. عرض البحر يففسنستخلصه من أعدائنا ونقذف هبم 

  ًنا اهللا أن نمـوت كرامـا ْلقد تألبـت الـدنيا تريـد أن تـسلبنا حقنـا ، وقـد عاهـد

 املسلمني قـد تربعـوا اإلخوانا املنرب أن ًأو نعيش كراما ، إنني أعلن من فوق هذ

ــشهاد  ــدماء عــرشة آالف متطــوع لالست ــم وهــم عــىل..  ســبيل فلــسطني يفب  أت

 .أهـ » استعداد لتلبية ندائكم 

 

***** 

                                                           

  .  بتـرصف ١/٤١١/٤١٢حممـود عبـد احللـيم . خ  اإلخوان املسلمون أحداث صنعت التاري)١(

 .دار الدعوة اإلسكندرية 

  .١/٤١٢ السابق )٢(
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  ا ت 
 دور ا أا ا   

 كياهنـا احليـاة ، يفب ِلقـوة ، وتـدها عنـارص افيإن اخلطبة ال يمكن أن تنبعث 

وتتحقق منها اإلفادة التامة ، والتأثري املطلوب ؛ إذا مل يوجد هلـا خطيـب فـصيح 

ه مقومات اخلطيب وصفاته الالزمة واملؤهلة له ، كـي يكـون فيمتمكن ، تتوافر 

ًخطيبا جيدا ، ومتحـدثا لبقـا ، يـأرس القلـوب بفـصاحته ، ويـستميل النفـوس بقـوة  ً ً

 .تأثريه 

ًوقد نـرى خطبـة مناسـبة ومـادة علميـة جيـدة ، وموضـوعا مهـام حيتـاج   إليـهً

 هزيــل املــستوى ، ٌه خطيــبِّض هــذا كلــْرَاجلمهــور ، ولكــن لألســف يقــوم بعــ

 املوضــوع وتــضيع معــه الفائــدة ، فيــضيع اإللقــاء ، يءضــعيف األســلوب ، رد

 وتنــرصف أذهـــان النـــاس عـــن متابعتــه ، والتفاعـــل معـــه ، وينعـــدم اإلقنـــاع

  .َاخلطابةا من أهم أسس واالستاملة اللذان مه

 بعض املواصفات اخلاصة باخلطبة ، من يفً بعض األحيان قد نرى نقصا يفو

حيث اختيار املوضوع وترتيب العنارص ونحـو هـذا ؛ إال أن اخلطيـب يكـون ذا 

 ، نجـرب ذلـك الـنقصفيٍمستوى راق ، وأداء جيد ، وعرض حسن ، وإلقاء مـؤثر ، 

  .ائدة ، وال حيس الناس ملال ، وال ترشد أذهاهنم عن متابعة اخلطيبوتكون الف

َوأنا أعرف بعض اخلطباء كان هيرع النـاس  ه مـن أمـاكن دانيـة وقاصـية ، إليـُْ



رات او ا   

 

88 

وتضيق الساحات والشوارع عن استيعاب اجلموع الوافدة ، واجلمهـور القـادم 

 تكــن ذات ملـ يف كثــري مــن األحيــان ـ أن اخلطبــة مــن مــسافات شاســعة ، مــع 

ــموضــوع حمــدد ــة وبالت ــيط مــن موضــوعات متفرق ــام خل  مل تكــن ذات يلا ، وإن

 غـري إىل مادة علميه ثرية ، بل متواضـعة ، ىل عيعنارص متناسقة ، ومل تكن حتتو

ذلــك مــن نقــصان املواصــفات الالزمــة للخطبــة اجليــدة ، لكــن قــوة أســلوبه ، 

ــ ــودة عرضــه ، كان ــه وج ــه ، وحــسن إلقائ ْوفــصاحته وبالغت ــة بجــذب ُ ت قمين

ً اسـتامعه ، فقـد كـان بحـق موهوبـا ، يتمتـع باخلـصائص الفنيـة إىلة فرياألعداد الغ

 .يرتك ثغرة يرشد عربها ذهن املستمع   ، املاهر اجليد ، الذي الللخطيب البليغ

ِّ أن فالنا ممـن خيطـب اجلمعـة عـامل ، وحيـرضاملدعوين من  مجهورشكويوكم  ً 

 علمــه أحــد ، لكنــه ال جيــذبنا وال يــنجح يف موضــوعه ، وال يــستطيع أن يقــدح

 هـو دونـه يفالن الـذ املستمع ، بعكس إىل توصيل املعلومة يفبالدرجة املطلوبة 

 ، بـالرغم مـن أن علمـه د منـهفي العلم ، لكن عرضه جيد وإلقاءه جذاب ، ونستيف

 .متواضع 

 العمليـة يفوهكذا نجد أمهية اخلطيـب ، وموقعـه احلـساس ، ودوره اخلطـري 

 اخلطبـة ، ويمـدها بأسـباب القـوة يفإنه هو الذي يـنفخ روح احليـاة .. اخلطابية 

 .وعوامل النجاح 

ِّوهلذا كان إعـداد اخلطيـب حريـا بالعنايـة واالهـتامم ، وهـو مـا جعلنـا نقـدم  � ِ

 . احلديث عن اخلطبة ىلاحلديث عنه ع

وجــدير بالــذكر أن حــديثنا عــن اخلطيــب هنــا إنــام هــو عــن اخلطيــب املــسلم 
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 لنرش الـدعوة اإلسـالمية ، والتمكـني لإلسـالم َباخلطابةالداعية ، الذي يتوسل 

 األرض ، ولـرشيعته بــأن تـسود وحتكــم ، ولـسنا نتحــدث عـن اخلطيــب مــن يف

 ، بـل عـن َ اخلطابـةيف البحـت ، كـام هـو حـال بعـض مـن يكتبـون ياملنظور الفن

لهـا ، ويعمـل اخلطيب املسلم باعتباره صاحب دعوة حييـا هبـا ، ويعـيش مـن أج

 نـسعى ، وربنـا وإلجيـاده سبيلها ؛ عن هذا اخلطيب نكتب ، يفويضحي خلدمتها ، 

 .املستعان 

 مهمتـه يفه ، كي يـنجح  فيحققتتن أ يلزموهذا اخلطيب الداعية له مقومات 

 .ـ بتوفيق اهللا ـ عىل النحو التايل نفصله  اخلطابية والدعوية ، وهو ما

ت ا  

ً خطيبـا فيـصبحه ، فيـً ليس شيئا يتمنـى املـرء إجادتـه والنبـوغ ةَاخلطابإن فن 

مــن  َاخلطابـة هنـاك مقومـات وأســباب البـد ملـن يريــد ْ، ولكــننـي ملتا دبمجـر

ه ، فيـتحقق هبا ، كام أن للخطيب اجليد صفات وخصائص البد مـن توافرهـا ال

 تهشخـصي، وبنـاء   اإلعداد الفني للخطيـبيفًوتلك املقومات تعد أسسا مهمة 

 .اخلطابية 

 أ ي وااد اا 

واالستعداد الفطري ، واملوهبة الطبيعية ، من األمور اهلامة للخطيـب ، مثـل 

ّاخللو من عيوب النطق الكبرية ، وسالمة الصوت ، بدرجـة تـسمح لـه بتوجيـه 

ن وإسامعهم ، ولو من خالل مكرب للـصوت ، وأن يتمتـع خرياخلطاب نحو اآل

 . وطالقة اللسان ، وأن يكون ذا جرأة وثبات بالفصاحة

وبـني  سبيل املثال فهناك بعض الطباع الفطرية التي حتول بني صـاحبها ىلوع
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ًن خطيبا جيدا ، كهذا الذي يتهأن يكو  مـن مـواجهتهم ،ـ بطبعه ـ ر ِب الناس ، وينفّيً

وكمن ال تسعفه حنجرته بالصوت املطلـوب واملناسـب ، فـضال عـن الـصوت 

ًي الذي حيسن أن يكون متوفرا اجلهور  اخلطيب ــ كام سنشري بعد ــ وكمـن عنـده يفُ

يمكــن التغلــب عليهــا ، فمثــل هــؤالء ليــسوا مــؤهلني   النطــق اليف قادحــةعيــوب 

ُ ميرس ملا خٌّران ، وكلِ جيدي معه تدريب أو م ، وأكثرهم الَللخطابة َّ  . له لقَُ

 أن تكـون أيد نفـيس ، وهذا االسـتعداد الفطـري البـد أن يـصاحبه اسـتعدا

ً أن يصري خطيبا ، وأن يكون عنده ميـول شـديد يفلدى الشخص الرغبة القوية 

 يف ، فإن وجود الرغبة وامليول لـدى الـشخص ، لـه أكـرب األثـر َاخلطابةنحو فن 

ــم حرصــه عــىل ــة تعل ــا َاخلطاب ــالتمرن عليه ــر بقــوة ، واالهــتامم ب  ، وأخــذ األم

 ؛ الغاية مع مـا قـد يعرتضـه مـن عقبـات ، وهكـذا إدراك ىلوإجادهتا ، واإلرصار ع

 إجـادة إىل الوصـول يفتكون الرغبة قوية ؛ بقدر ما يقرص الوقت واجلهـد فبقدر ما 

 والعكس صحيح ، فبقدر مـا تكـون الرغبـة شـاحبة هزيلـة ؛ بقـدر مـا  ،َاخلطابة

 . اإلجادة إىل الوصول يفيكون البطء والتعثر 

 ان طوا اإدة  ا  

هذا ؛ وال يغني االستعداد الفطري والنفيس عن التعلم واملران ، بل إن املـرء 

 ، ىقـعهدها بالتعلم والتدريب ، فلـن تنمـو وترتإذا كانت لديه موهبة طبيعية ، ومل ي

تعلـم قواعـد غنى عـن   املوت البطيء ، فمع أمهية املوهبة ، الإىلبل قد تتعرض 

 وتنميــة  تربيــة امللكــات ،إىلعليهــا ، فهــذا أدعــى  ، وقوانينهــا ، والتــدرب َاخلطابــة

 . االستعدادات 
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 ، بـــةْرُّالد الطبـــع ، وعمودهـــا َاخلطابـــةرأس « : قــال أبـــو داود بـــن حريـــز 

 ، واملحبـة األلفـاظ ، وهباؤهـا ختـري اإلعـرابهـا ُيْلَوجناحها رواية الكالم ، وح

  .)١(» مقرونة بقلة االستكراه 

 ختـشنها كاليـدن ، فهـو َرَ اللسان عضو إن مرنته مـإنام« : وقال خالد بن صفوان 

ّباملامرسة ، وكالبدن تقويه برفع احلجر، والرجل إذا عودت امليش مشت  ُْ ِّ «)٢(.  

ــب  ــد اخلطي ــتعلم يرش ــاعهم إىلوال ــاس وإقن ــة الن ــصحيح ملخاطب ــنهج ال  امل

ْهم ، والتدريب يكسبه ثقـة بنفـسه ، وإلفـا فيوالتأثري   يفه  ، كـام يـساعدَللخطابـةِ

 .التخلص من عيوبه ، وتفادي أخطائه 

 هيمل الـتعلم ه لكنَللخطابة فطري قوي استعدادوقد يكون لدى شخص ما 

 ، بينام قد يكون لدى َاخلطابةذبل هذا االستعداد وال يؤهله إلجادة فيوالتدرب 

لقيـة ، ِشخص آخر استعداد فطـري ضـعيف ملـا يعرتيـه مـن بعـض العيـوب اخل

ــ ــسه باللكن ــذ نف ــسه ه يأخ ــروض نف ــستنري ، وي ــتعلم امل ــل ، وال ــدريب املتواص ت

ــ ــب ع ــا التغل ــح ىلويعوده ــه ، ويل ــو يف عيوب ــه ينم ــإذا ب ــرين ، ف ــرار والتم  التك

 .يشق له غبار  ًام بعد خطيبا الفياستعداده ، وترتبى ملكاته ، ليصبح 

لقية الكالمية ِ ينبئنا عن أناس كانت لدهيم بعض العيوب اخلَاخلطابةوتاريخ 

 ، وتنقص من تقدير الناس هلم ، لكـنهم َ اخلطابةيفحتول بينهم وبني النبوغ التي 

 بلوغ ذلك بكثرة االرتياض إىل التخلص منها ومعاجلتها ، وتوسلوا ىلأرصوا ع

                                                           

  .٤/١٣٩ ، العقد الفريد ١/٤٤ البيان والتبيني )١(

  .١٨ ص  .َفن اخلطابة ، الشيخ عيل حمفوظ) ٢(
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 أن صـاروا مـن اخلطبـاء املـشهورين ، إىلواملامرسة والتدريب ، حتى آل أمـرهم 

 .وأرباب الفصاحة والبيان املعدودين 

ض نفـسه ّ هذا الصدد ؛ واصل بـن عطـاء ، حيـث رويف البارزة ومن النامذج

ــراد هــذا احلــرف ىلعــ ــة ، وجتنــب إي ــراء مــن حديث ً كالمــه متامــا ، يف إســقاط ال

ِ فصاحته ، ويفـتح ثغـرة لنقـده مـن قبـل خـصومه ، يفليتخلص من عيب يقدح 

 .حتى هتيأ له ما أراد 

ثغ ، وأن خمرج ذلـك وملا علم واصل بن عطاء أنه أل:  هذا يقول اجلاحظ يفو

 ىلمنه شنيع ، وأنه إذا كان داعية مقالة ، ورئيس نحلة ، وأنه يريد االحتجـاج عـ

 ومـن اخلطـب األبطـالأرباب النحل وزعامء امللل ، وأنـه البـد لـه مـن مقارعـة 

 متـام إىل ترتيـب ورياضـة ، وإىل متييـز وسياسـة ، وإىلالطوال ، وأن البيان حيتاج 

 ســهولة املخــرج وجهــارة املنطــق ، وتكميــل إىل، والــصنعة  اآللــه وإحكــام 

 إىل احلالوة والطـالوة ، كحاجتـه إىلاحلروف وإقامة الوزن ، وأن حاجة املنطق 

 ، ى بـه األعنـاقَستامل بـه القلـوب ، وتثنـُاجلزالة والفخامة ، وأن ذلك من أكثر ما ت

 :  أن قال إىل... وتزيد به املعاين 

ن ، وإعطاء احلروف حقهـا مـن الفـصاحة ،  حسن البياإىلومن أجل احلاجة 

رام أبو حذيفة إسقاط الراء من كالمـه ، وإخراجهـا مـن حـروف منطقـه ، فلـم 

 ، نتـهْجُيزل يكابد ذلك ويغالبه ويناضله ويساجله ، ويتـأتى لـسرته والراحـة مـن ه

ّحتى انـتظم لـه مـا حـاول ،  واتـسق لـه مـا أمـل ، ولـوال استفاضـة هـذا اخلـرب، 

ًال حتــى صــار لغرابتــه مــثال ، ولطرافتــه معلــام ، ملــا اســتجزنا وظهــور هــذه احلــ ً
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اإلقرار به ، والتأكيد لـه ، ولـست أعنـي خطبـه املحفوظـة ، ورسـائله املخلـدة ، 

ــل  ــك حيتم ــاء ، ألن ذل ــة األكف ــصوم ، ومناقل ــة اخل ــت حماج ــام عني ــصنعة ، وإن ُال ْ َ َ

  .)١(ومفاوضة اإلخوان 

    اإلجـادة بالتـدريب ، وكثـرة التمـرين ؛ىلإومن اخلطباء املشاهري الذين وصـلوا 

 .وناين ليا» ديموستنيس«

عيـب د نفسه هلا ، رغم ما كان به مـن ِعُ فأخذ يَاخلطابة إىلمالت نفسه « فلقد 

 يكـاد يبـني حروفـه ، ها ، فقد كـان ألثـغ ثقيـل اللـسان الفيخلقي حيول دون نبوغه 

 يفًبــذل جهــدا وكــان النــاس يــضحكون منــه ويــسخرون مــن خطابتــه ، ولكنــه 

 النطـق واإلبانـة ، ومـن حماوالتـه أنـه كـان حيـبس نفـسه األيـام تعويد لسانه عىل

ــصحبها  ــة ت ــة خطابي ــري ، وهلج ــصوت جه ــرأ ب ــو يق ــة ، وه ــساعات الطويل وال

ًاإلشارات واالنفعاالت كأنه خياطب مجهورا ، وكان ديموستنيس حيلـق نـصف 

 . هذه احلالة يفرأسه فال يستطيع أن يربز للناس 

 فمه حصاة ثم يقف يف البحر ، ويضع إىلًومن حماوالته أيضا أنه كان يذهب 

 فمـه ، يفًليخطب ، حماوال إبراز حروفه ، وجتويـد كلامهتـا رغـم وجـود احلـصاة 

ًوهبذا قاوم ما به من عيب خلقي ، وكان يتخيل األمواج مجوعا حاشـدة تـستمع 

، وكـل هـذه املحـاوالت ظل خياطبها وهييـب هبـا أن تفعـل كـذا أو كـذا فيه ، إلي

ًخلقت منه خطيبا كبريا  ً« )٢(.  

                                                           

  .١٥ ــ١/١٤ البيان والتبيني )١(

  .٢٦ ــ٢٥َ ، اخلطابة ، أبو زهرة ص ١٤٩ ــ١٤٨عبد اجلليل شلبي ص /  د َاخلطابة) ٢(
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 تدريبـه يف ومريـدها أنـه البـد لـه مـن النجـاح َاخلطابةهذا ، وال يظن طالب 

ِّوارتياضه منذ البداية ؛ نعـم إن وفـق   هـذا فهـو خـري ، ولكـن عليـه أن هيـيء إىلُ

، فـإذا ق ، وشأنه شأن أي متعلم يتوقع النجـاح والفـشل فينفسه لتقبل عدم التو

ييأس ، وينرصف عن مواصلة تدريبه ، بل يـصرب  النجاح من البداية ؛ فالمل حيصل 

ــدريب واإلعــداد ، وويــصابر ، ــه أن يــستيف ويواصــل الت د مــن في كــل مــرة علي

ه من إجيابيات ، وبالصرب ـــ إن شـاء اهللا ـــ إليأخطائه السابقة ، وينمي ما اهتدى 

 .يبلغ ما يريد 

  ة ااة 

ــب ــة واخلطي ــار ، إىل بحاج ــن أفك ــده م ــا أع ــه م ــسك علي ــة مت ــرة حافظ    ذاك

ه ، وإذا مل تكـن ذاكـرة فيـوما رتبه من معلومـات ختـتص بموضـوعه الـذي خيطـب 

َض ملا ال حتمد عقباه من احلرص ّاخلطيب واعية وحارضة ؛ تعر َ
ْ ، واإلرتـاج )١(

)٢(،  

ولـذلك ،  هوالنسيان ، والتلعثم ، وغري ذلك من مشكالت تواجهـه حـال إلقائـ

 . اخلطيب أن هيتم بتحسني ذاكرته وتقويتها فإن عىل

   ا  ااة 

  ار أوا ا  

يف ذلـك بـان حيـرص تفكـري و،ً هذا أن يركز جيدا حال القراءةيفومما يساعده 

 دهفيـِّحتـضري اخلطبـة ، فـإن هـذا أدعـى لتثبيـت مـا حيـصله، وكـذلك فإنـه يأثناء 

 ذهنه ، كام أن عليـه أن يفرسخت ، حتى يشعر بأهنا قد دته غري مرةتكرار قراءة ما

                                                           

ّحرص القارئ واخلطيب حرصا ؛ عي يف:  يقال )١( ًَ َ َ
املعجم الوسـيط .  الكالم  منطقه ومل يقدر عىلِ

١/١٨٥.  

ِ أرتج عليه )٢(
ْ   .١/٣٣٩السابق . استغلق عليه الكالم : ُ
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 واألحاديـث النبويـة والقدسـية ، حيفظ ما البد من حفظه مثل  اآليـات القرآنيـة ،

ِّ ذلك ، وبعد الفراغ من احلفـظ يـسمعه لنفـسه أكثـر       وشواهد الشعر ، ونحو ُ

ِّمن مرة ، أو يسمع ع حلفـظ ، فكأنـه هبـذا خيتـرب قـوة ا غريه حتى يتأكد من متانة ىلُ

 تقويتـه وتدعيمـه باالسـتذكار، وإن آنـس مـن إىلًالذاكرة ، فـإن وجـد ضـعفا عمـد 

ًذاكرته حضورا وإمساكا للمعلومات ؛ ازداد ثقة وطمأنينة  ً. 

هـام عامـل إليفالرتكيز والتكرار من أكـرب عوامـل حتـسني الـذاكرة ، ويـضاف 

 ، فهـذه الثالثـة ، تعـد كـام األفكـارابط آخر ــ سنتحدث عنه بعد قليل ــ وهو تر

  .)١( »قوانني التذكر الطبيعية  «ذكر أحد الباحثني 

ًولكــن كثــريا مــن اخلطبــاء ال يرتكــون ألنفــسهم فرصــة يتحقــق مــن خالهلــا 

ٍالرتكيز ، والتكرار ، فال حيرضون خطبهم قبل موعد إلقائها بوقت كاف  وإنـام  ،ُ

 بوقـت قـصري ، فـرتى الوقـت يطـارده ،  حتضريها قبـل املوعـديفرشع أحدهم َي

ويرسع وال ينتظره ، وكل مهه إذ ذاك أن جيمع مـا يتيـرس مـن هنـا وهنـاك ، غـري 

اخلطيـب تركيـز وال تكـرار ، بـل قـد يكـون حيـدث ٍّمطمئن وال متأن ، وهبـذا ال 

 حفظ نص معني ، ولكن الوقت ال يمهله ، ولذلك ننـصح اخلطيـب إىلبحاجة 

ه حقه مـن في من الوقت وبحبوحة من الزمن ، حتى يو سعةيفأن يعد موضوعه 

 .الرتكز واالستيعاب 

 الرتكيـز أن خيتـار للقـراءة أو التحـضري الوقـت الـذي ىل عَومما يعني اخلطيب

ًه جـسمه مـسرتحيا ، وذهنـه نـشيطا ، وعقلـه غـري مـشتت أو مـشغول ، فييكون 

                                                           

       دار ومكتبــة . ٤٩دايــل كــارنغي ص .  النــاس ؤثر يفَفــن اخلطابــة ، كيــف تكــسب الثقــة وتــ) ١(

 . م ١٩٨٥ بريوت ط األوىل. اهلالل 
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ًتجنب مثال التحضري وهو يدافع النـوم ، مرهقـا حيتـاج في يشء مـن الراحـة ،  إىلً

فمن يقرأ بينام يداعب النوم جفونه أغلب الظن أنه لن يصفو له يشء ذو بال ممـا 

 .إن مل ينسه بالكلية ، قرأ 

  باا   

   قــوة التــذكر وتثبيــت املعلومـــات ىلومــن الطــرق اجليــدة التــي تعــني عــ

حيـث ، فتكـون أفكـاره مرتابطـة ببعـضها ب» ترابط األفكار « ه وهو إليما أرشنا 

ُإذا تــذكر فكــرة أو عنــرصا ، اســتدعى هــذا التــذكر تــب فري األخــرى ، َ الفكــرةً

ًعنارص موضوعه ترتيبا متسلسال ، بحيث يفيض كل عنرص   ما بعـده ويكـون إىلً

ه والحقه ، فمثل هذا الرتتيب الـدقيق اجليـد يعـني ليالسابقه ، ومقدمة لت نتيجة 

  . تسلسل األفكار وتداعيها ، وسهولة تذكرهاىلع

 عــن ٍ الـذهن خـارجيفويمكـن أن يـربط اخلطيـب الفكـرة أو العنـرص بـيشء 

 .ً تذكره ، ولنرضب مثال هنا بتذكر بعض األرقام ىلاملوضوع لكنه يعني ع

ُ عـيل رقـم هاتفـه اجلديـد ، وأرقـامىلاتصل يب أحد األصـدقاء وأمـ  اهلواتـف ّ

ن أو الثالثـة الثابتـة  بـدايتها فهـذان الـرقاميفعادة يكون هبا رقامن أو ثالثـة ثابتـة 

 قـوة تـذكر ، وهـذه إىل األرقـام الثالثـة الباقيـة بحاجـة قـيأعرفها جيدا لكـن تب

قبـل مـيالد النبـي ) ٥٧٠(:  وقال  ، صديقيّيل فأمالها ع)٥٧٠(األرقام كانت 

ــي × ــا حيفــظ متامــا أن مــيالد النب ــسنة ، وكلن ــا لعــام ×ً ب  )٥٧١( كــان موافق

 الــذاكرة أدعــى لتثبيتــه هــو يف بتـاريخ حمفــور املـيالدي ، فكــان ربــط هــذا الــرقم

 . احلصول َ بحيث يكون نسيانه بعيد ، الذاكرةيفاآلخر 
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 يفوصديق آخر أعطاين رقم هاتفه ، كان الرقامن األوالن من األرقام الثابتـة 

ــام  ــت هــذه األرق ــرية كلهــا ، وبعــدها كان ــة الكب ) ١٤٥٠(: أول هواتــف املدين

 يـد ىلوال أنساه ، وهو تاريخ فـتح القـسطنطينية عـًفربطتها بتاريخ أحفظه جيدا 

 من امليالد ، وقلـت )١٤٥٣(، الذي حدث عام  رمحه اهللالسلطان حممد الفاتح 

ّقبل فتح القسطنطينية بثالث سنني ، حتى صار تـذكره بعـد » فالن«هاتف األخ 

ًذلك أمرا ميسورا  ً. 

  ج ا  

ثبيت املعلومات هبا أن يتناقش مـع  حتسني ذاكرته ، وتيفومما يساعد اخلطيب 

 التـذكر ، وينـشط ىلام قـرأه ، فـإن النقـاش مـن شـأنه أن يعـني عـفيبعض الناس 

 انطباع عميق  وراسخ عن الـيشء ىل الرتكيز ، واحلصول عىلالذهن ، ويبعث ع

 . تذكره يفالذي يرغب 

ُُُ ّ ا  ؟   

 .ص َّ حفظ اخلطبة بالنإىلام املبتدئني ــ هذا ؛ وفد يلجأ بعض اخلطباء ــ السي

 التذكر إال أن هلـا خمـاطر ال يـستهان هبـا ، ىلوهذه الطريقة وإن كانت تعينه ع

 : ومن ذلك 

أن اخلطيب إذا نيس بعض العبارات التي حفظها ، مل يسهل عليه التـرصف  ــ

عـضها ، اخلطبـة بـسبب نـسيان ب  معناها ، وربام نيس بـاقييف اإلتيان بعبارات يف

 .فه بأن ليس عنده ما يقوله ألبتة  موقيفويفاجأ 

 التكيـف ىلأهنا ال تتـيح للخطيـب القـدرة عـكام أن من مساوئ هذه الطريقة  ــ
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                ، ومــا قــد يتطلبــه مــن تغيــري حديثــه ، مــع مــا قــد يــستجد مــن حــال املــستمعني

ن اسـتطرد أو خـرج  طارئ يطرأ له أثناء خطبته ، فهو خيشى إأيأو التعامل مع 

 .ه ، والتقاط اخليط من جديد إليعن املوضوع أن يضل طريق العودة 

ً الغالــب منــشغال ، أكثــر مــن الــالزم يفكــام أن مــن حيفــظ بــالنص يكــون  ــــ

 نفـسه، يف حـساب ثقتـه ىلباخلوف من تفلت املحفوظ ونسيانه، وهذا يكـون عـ

 .وثباته حال اإللقاء 

 حيـسن غـري تلـك الطريقـة ؛ فعليـه أن يعـد  كل حال فإن اخلطيب إذا ملىلوع

ًنفسه للتخلص منها مستقبال ، وأن حيـاول التخفـف منهـا تـدرجييا ، بـأن حيفـظ  ً

 يفكتبهـا في رؤوس العنـارص وبعـض األفكـار إىلة يعمـد ليـا املرة التيفمرة ، ثم 

 آخـر ، أو فكـرة إىلها حني إرادة االنتقال من عنرص في يده ينظر يفجيعلها وريقة 

ــر مــن التمــرن عــغريهــا إىل ــه أن يكث ــة دون حفــظ ىل، وعلي  مكــان يف إلقــاء اخلطب

، فالشك أن هذا سوف  أصدقائه ، قبل أن يواجه اجلمهور، أو بني بعضمنعزل

 طريقـة احلفـظ إىل، دون اللجـوء  التذكر واالستحضارىليكسبه مرونة وقدرة ع

ذاكرة التـي أرشنـا  االعتبـار عوامـل حتـسني الـيف أن يأخـذ إىلالسابقة باإلضافة 

 .ها إلي

    ا  ر

 .)١( كتب اللغة يفسداد الرأي عند املفاجأة ، كام جاء : ونقصد بالبدهية 

   ٍأثنــاء اخلطبــة ، أو مقاطعــةيف ذلــك أن اخلطيــب عرضــة ألي أمــر قــد يطــرأ 

        ومــا شــابه..  يواجهــه ٍتــصدر مــن أحــد املــستمعني بقــصد إحراجــه ، أو اعــرتاض

                                                           

  .١/٤٦ املعجم الوسيط)١(
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 هذه احلال أن حيسن اجلواب عـام يعرتضـه ، أو حيـسن الـتخلص يفيه  فعلذلك ،

 .إن مل يستطيع اإلجابة 

ُام اشـتأن زعي «ستاذ عبد البديع صقر رمحه اهللا األذكر  ،  هر بالقـدرة اخلطابيـةً

، » هـذا غـري صـحيح «: معني أثناء املحـارضة بقولـه اأحد السفاجأه ذات مرة و

 واسـتمر  ،»هذا رأيـك « :  بقوله فىض ، فاكت ما يريده املعرتإىلاخلطيب فطن و

 .دون أن ينقطع 

 دروس الرتبيـة العمليـة، حتـت إرشاف أحـد يفً اختبـارا ي يؤدٌلبان طكاو«

،  سؤاال كان ال يعـرف اإلجابـة عليـههإلياألساتذة ، فوقف أحد التالميذ ووجه 

ــان  ــةوك ــع البدهي ــب رسي ــذف، الطال ــال للتلمي ــرين" :ق ــدرسيف ذك ــر ال                    ،" آخ

ــون  ــذ هيرع ــرج التالمي ــاقوس خ ــرد أن دق الن ــيس إىلوبمج ــة، ون ــاء املدرس  فن

         الطالـــب ذكـــي حـــسن :التلميـــذ ســـؤاله، فكتـــب املـــرشف املالحظـــة اآلتيـــة

  .)١(» خلصالت

               :وخطب أبو جعفر املنصور فحمـد اهللا وأثنـى عليـه ، فقـال أحـد الـسامعني 

ًسـمعا سـمعا « : فأجاب أبو جعفر بال تفكري وال روية » ت به رّكَرك من ذّأذك«  ًْ َ ْ

ًملن حفظ عن اهللا وذكـر بـه ، وأعـوذ بـاهللا أن أكـون جبـارا عنيـدا ، وأن تأخـذين  ً ّ

ُالعزة باإلثم ، لقد ضللت إذا وما أنا من املهتدين ، وأنـت أهيـا القائـل فـواهللا مـا 

ْصرب ، وأهـون هبـا لـو كانـت ، قـام فعوقـب فـ: أردت هبا وجه اهللا ولكن ليقـال  ِ 

                                                           

ــاس  )١( ــدعو الن ــف ن ــقر . كي ــديع ص ــد الب ــة . ٣٥ص . عب ــة وهب ــاهرة .  مكتب ــارشة . الق ط الع

  .م ١٩٩٠هـ ١٤١٠
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         ّنـا انبثــت ثــم فيوأنـا أنــذركم أهيـا النــاس أختهـا ، فــإن املوعظــة علينـا نزلــت ، و

  .)١( اخلطبة إىلعاد 

عـد بـاحلكم الـذايت ، َوكان لو يد جورج اإلنجليـزي املعـروف ، خيطـب ، وي

ومل ... ه سنعطي احلكـم الـذايت لكنـدا ، وسـنعطيه أليرلنـدة ، وسـنعطي: قول في

هـو : د عليه لويد جـورج بقولـه فر» جلهنم « : الكلمة حتى قال أحد املستمعنييتم 

  .)٢( أن يتذكر كل إنسان وطنه يعجبني ،ذاك

ه رجـل إليـ جملس الوعظ ، وقام يفخيطب  رمحه اهللاوكان اإلمام ابن اجلوزي 

 ؟و عـيل يا سيدي نريد كلمة ننقلها عنك، أهيام أفضل أبـو بكـر أ: بغيض ، فقال

 اقعد فأنـت أفـضل  :اجلس ، ثم قام فأعاد مقالته ، فأقعده ثم قام ، فقال: فقال 

  .)٣(من كل أحد 

  ه حتتــه ، ُأفــضلهام مــن كانــت بنتــ: ر أيــام ظهــور الــشيعة ، فقــال َوســأله آخــ

  .)٤( الفريقني ريضُلة تِوهذه عبارة حمتم

 ، مـن مـادة علميـةثم إن اخلطيب قد يتعرض لنسيان ما كان قد أعـده للموقـف 

َأو يعرتيه الـرتج واحلـرص  َّ
  ، ونحـو هـذا مـن املـآزق احلرجـة ؛ وهنـا البـد أن)٥(

                                                           

  .٩/٣١١ربى ً نقال عن تاريخ الط٢٢ ص أمحد احلويف/ َفن اخلطابة د) ١(

َ نقال عن اخلطابة٢٤ السابق ص )٢(  . نقوال فياض  ،ً

 .ضول ُمن الف:  أفضل )٣(

  .٢١/٣٧١ سري أعالم النبالء )٤(

َ رتج عىل)٥(      
ِ

ً وزن فرح ، رجتا َ َ َاستغلق عليه الكالم وأرتـج عـىل: ِ ِ  القـارئ ـــ بـاملبني للمجهـول ـــ ُ

ِوارتتج واسُرتتج إذا استغلق عليه الك ِ
َ القراءة، كأنه أطبق عليه كام يرتج البـاب، الم ومل يقدر عىلُ ْ ُ ِ ُ

ّارتج بالتشديد : تقل وال  ، خمتـار الـصحاح للـرازي ص ١/٣٣٩بترصف عن املعجم الوسـيط . ُ

َواحلرص هو احتباس الكالم وامتناعه  . ٤٣بريوت ، القاموس املحيط ص .  مكتبة لبنان ،٩٨ َ. 
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 وضع حمرج يف موقفه ، كي ال يكون يفيكون حسن الترصف ، رسيع التخلص 

 إىل بـرضاعة وإخـالص أن يوفقـه ىلاوموقف ال حيسد عليه ، وليستعن بـاهللا تعـ

 .خمرج حسن 

ـــن اهللا ل ـــون م ـــىإذا مل يكـــن ع   ي عليــه اجتهــادهنفــأول مــاجي   لفت

ومن اخلطباء من تعرضوا ملواقف صعبة ، فأسعفتهم بدهية حارضة ، ونجـوا 

ّ إجياد عذر أو خمرج حسن مما حل يفمن اإلحراج ، ومنهم من ارتبكوا وأخفقوا 

 ،  هـذا األمـريف نافعـةهبم ، واإلكثار من قراءة تلك النامذج ، يزود اخلطيـب بخـربة 

 ، ة الترصف املناسب عند اللـزوم ، وخاصـة إذا تـشاهبت املواقـففيكي ىلّويمرنه ع

 :ونورد هنا طرفا من أخبار هؤالء وأولئك تعميام للنفع 

ِرأ   أ  ر ،    :  

ذكر صاحب العقد الفريد أن أول خطبـة خطبهـا عـثامن بـن عفـان ريض اهللا 

ْعنه أرتج عليه  ش ِعـَ صـعب ؛ وإن أٍ مركـبِّ أهيا الناس إن أول كل:ها ، فقال فيُ

 . وجهها ، وسيجعل اهللا بعد عرس يرسا إن شاء اهللا ىلتأتكم اخلطب ع

ِا عليها أليب بكر ، وخطب النـاس فـأرتج لياان الشام وفيوقدم يزيد بن أيب س    
ْ ُ

ِ احلمد هللا ، ثم أرتج عليه ، فعاد إىلعليه ؛ فعاد 
ِ احلمـد ، ثـم أرتـإىلْ

ْ    :ج عليـه ، فقـال ُ

 إمـام إىل بيانا ، وأنتم  ٍّّيِيا أهل الشام عسى اهللا أن جيعل بعد عرس يرسا ، وبعد ع

ــنكم  ــوج م ــل أح ــرإىلفاع ــك عم ــغ ذل ــزل، فبل ــم ن ــل، ث ــام قائ ــنَ إم ــاص َو ب  الع

 .فاستحسنه

ِاحلمـد هللا ، ثـم أرتـ: وصعد ثابت بن قطنة منـرب سجـستان ، فقـال 
ْ ج عليـه ، ُ
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 :فنزل وهو يقول 

  هم خطيبا فـإننيفيإن ال أكن ف
 

  ّ إذا جــد الــوغى خلطيــببـسيفي 
 

 .قلتها فوق املنرب لكنت أخطب الناس  لو: فقيل له 

إين كنـت : أهيـا النـاس :  ، فقال ِرصَان ملا ويل فحفيوخطب معاوية بن أيب س

بت عنه فإن اهللا حيـول بـني املـرء وقلبـه ، كـام ِجُكم ، فحفيأعددت مقاال أقوم به 

 إمام خطيـب ، وإين آمـركم إىل إمام عدل ، أحوج منكم إىل كتابه ، وأنتم يفقال 

 اهللا يل وأسـتغفربام أمر اهللا به ورسـوله ، وأهنـاكم عـام هنـاكم اهللا عنـه ورسـوله ، 

 .ولكم 

ــأ ــرب ف ــد اهللا القــرسي املن ــن عب ــد ب ُوصــعد خال ــه ، فمكــث مّ َرتج علي َ
ــِلِ    )١(ا �ي

        أمــا بعــد ، فــإن هــذا الكــالم جيــيء أحيانــا: ل ال يــتكلم ، ثــم هتيــأ لــه فــتكلم ، فقــا

ُويعــزب 
ّسح فيــً أحيانــا ، )٢(

ُ عنــد جميئــة ســيبه )٣(ِ
ه ، ُزوبــه طلبــُ عنــد عّزِعــَ ، وي)٤(

ِلربام كوبر فأبى ، وعولج فنأو ُ ِ ْ ، فالتأين ملجيـه ، خـري مـن التعـاطي ألبيـه ، وترىُ ّ ّ ه ُكـّ

ْيرتج ععند تنكره ، أفضل من طلبه عند تعذره ، وقد  ِ البليـغ لـسانه ، وخيـتلجىلَُ َ )٥( 

                                                           

  .٢٦٤تار الصحاح ص خم. زمانا طويال : ا ّيِلَ م)١(

  .١٨٠السابق ص . س َل وجلَد وغاب ، وبابه دخُبع: َ عزب )٢(

ــوق )٣( ــن ف ــال م ــسه س ــاء بنف ــح امل ــبه ، وس ــاء ص ــح امل ُ س َ َّ ّ ــاهبام رد . َّ ــدمع ، وب ــر وال ــذا املط   . ّوك

  .١٢٢ص . السابق 

َ ساب سيبا وسيبانا )٤( َْ . ّ غـري رويـة  كالمـه أفـاض فيـه مـن يفٌذهب حيث شـاء ، وسـاب فـالن: َ

  .١/٤٨٤املعجم الوسيط 

  .١/٢٥٧راجع السابق . اضطرب :  اختلج )٥(
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  .)١(ه ، وسأعود فأقول إن شاء اهللا ُنانَ جِّمن اجلري

   رأ   ب ا    

ذكر اجلاحظ أنه قد خطب مصعب بـن حيـان أخـو مقاتـل بـن حيـان خطبـة 

ِنكاح فحـرص ، فقـال 
: أم اجلاريـة  ال إلـه إال اهللا ، فقالـت َنـوا موتـاكم قـولِّقَل: َ

ّعجل اهللا موتك ، أهلذا دعوناك ؟ 
)٢ (. 

 : قم فاصعد املنرب وتكلم ، فلـام صـعد حـرص ، وقـال: وقيل لرجل من الوجوه 

 .احلمد هللا الذي يرزق هؤالء ، وبقي ساكتا ، فأنزلوه 

 ىلوصعد آخر فلام استوى قائام، وقابل بوجهه وجوه الناس ، وقعت عينه عـ

َصلعة رجل ، فقال  َاللهم العن هذه الصلعة« : َ ّ «!  

 : مجـع النـاس قـال ىأقم فاصعد املنـرب وتكلـم ، فلـام ر : ِّشكريليا ٍوقيل لوازع

َّ ما مجعت اليوم إتيان اجلمعة ىللوال أن امرأيت محلتني ع َ
دكم أهنـا ِشـهُ ، وأنـا أ)٣(

  .)٤(ًمني طالق ثالثا 

 :ولذلك قال الشاعر 

َّومــا رض   )٥(  ذا الذي قـال وازعيف رغبتيوما    ين أن ال أقــوم بخطبــةَ

                                                           

  .٢٣٢ ــ٤/٢٣١ العقد الفريد )١(

  .٢/٢٥٠ البيان والتبيني )٢(

ً مجع القوم جتميعا )٣( ّ ُ ويقـال  .٤٧خمتـار الـصحاح ص . شـهدوا اجلمعـة وقـضوا الـصالة فيهـا : َ

ِحرضوا املوسم : ّسموا وو، شهدوا العيد : ّعيد الناس : أيضا   .حرضوا عرفة : ّوعرفوا ، ُ

  .٢/٢٥١ البيان والتبيني )٤(

  .٢/٢٥٢ السابق )٥(
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 اخلطيـب ىلإن حضور البدهية ، أو سداد الرأي عند املفاجأة له أثره الطيب ع

آخــر مــن مقومــات اخلطيــب وهــو ًواخلطبــة، وهــو مــرتبط ارتباطــا وثيقــا بــأمر 

 .ة ليا السطور التيفه إلي، والذي نشري الثبات

رطا ش )١(
  

 عند مواجهـة ثبات النفس والقلب لدى اخلطيب: ش ْد برباطة اجلأوقصاملو

ب النـاس ، أو يتخـوف يـهيت  نفسه حال إلقاء خطبته ، فـاليفاملستمعني ، وثقته 

 .من مواجهتهم ، وال يضطرب وال هيتز أمامهم 

 النــاس ، ومكانــه بــني يفإن اخلطيــب الداعيــة ، عليــه أن يستــشعر أن مقامــه 

 ىل ، واهلداية واإلرشاد ، وهذا مما يبعـث عـاجلمهور ، هو مقام التوجيه والنصح

 ٌّالعزة والفخر ، ولـيس اخلجـل والتهيـب ، كـام أنـه جيـب أن يستـشعر أنـه قـوي

 إىل الـدعوة يفه ، وأن يعلـم أن وظيفتـه إلييستمد قوته من قوة احلق الذي يدعو 

  احلق ؛ إنام هي امتداد لوظيفة خيار البـرشية ، وصـفوة بنـيىلاخلري ، والداللة ع

ــلوات اهللا  ــيهم ص ـــ عل ــغلهم ـ ــان ش ــل ك ــلون ، وه ــاء واملرس ــم األنبي آدم ، وه

 ربـه ، ىل كـل حـال يتوكـل عـيف احلـق ، ثـم إنـه ىلوسالمه ــ إال داللـة اخللـق عـ

ُد للموقف عدته ، ويأخذ باألسباب ِعُويستعني به ويستهديه ، وي ّ. 

، وعليـه أن  نفـسه يف اخلطيـب أن يكـون ثابتـا واثقـا ىلهلذا وغريه ، ينبغـي عـ

َّيدفع عن ذهنه أي خـاطر مـن شـأنه أن يفـسد عليـه ثباتـه ، كـأن يتـوهم أنـه قـد 

 غـري إىل.. ّينسى ما حرضه ، أو أنه لن جييد أمام من يـواجههم لـسبب أو آلخـر 

                                                           

  .١/١٠٨املعجم الوسيط . النفس والقلب : ش ْاجلأ) ١(



ءاا و   

 

105 

 ، ه ، وال يقـع فريـسة ملثـل هـذه األوهـامإليذلك ، فإن خطر له مثل هذا فال يستمع 

الـوهم نـصف الـداء ، « : قـال أنـه  ابـن سـينا عنِثر ُبل يطمئن ، ويثبت ، وقد  أ

 . » الشفاء يفواالطمئنان نصف الدواء ، والصرب أول خطوة 

ْباطة اجلأش اعرتاه البهر َثم إن اخلطيب إذا افتقد ر ُ
ّ واالرتعـاش والرعـدة )١(

َق ، واحلرص ، وافتقد معها بعض مقوماته الرضورية مثل رسعة البدهيـة ، َرَوالع

  .الثبات.. الثبات .. ثبات ال:  ، وحضور الذاكرة ، ولذلك نقول له وقوة املالحظة

   أء ا ا  ا و ار 

  .ّيف أثناء املوقف اخلطايبمن أسباب الثبات عة الصدر َاحللم وسثم إن       

 واخلطيب بحاجة ماسة إىل أن تكون أعصابه هادئة ، يتحمل جهل من جيهل 

            يفه ، ويمـتص غـضب مـن يثـور ازسـتفزا من يريـد ت الفرصة عىلّعليه ، ويفو

 .وهكذا .. وجهه  

ّ ، والدعويّواملوقف اخلطايب ِ  بشكل عـام قـد يكـون فيـه مـا يثـري أو يـستفز ، َ

 بسبب ترصفات بعض احلارضين الـذين قـد يتعمـد أحـدهم االسـتفزاز ، فعـىل

 . باهلدوء واحللم اخلطيب أن يتحىل

 أحد الناس إىل إثارة آراء خمالفـة ملـا طرحـه اخلطيـب ، وحيـاول أن وقد يعمد

هيدم كل ما دعا إليه ، فعليه أن يتسع صدره لسامع الرأي املخالف ، ويـستجمع 

 املعارضني ، وتفنيد شبهاهتم ، بكل ثبات وكأنـه قواه الذهنية والنفسية للرد عىل

 .  معارضة ةه بأيَمل يواج

                                                           

ُ البهر بالضم تتابع النفس من اإلعياء ، السابق )١( ْ   .٢٧ ، خمتار الصحاح ص ١/٧٦ُ
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وربام قاطعه بعـض الـسامعني بـام : رمحه اهللا شلبي يقول الدكتور عبد اجلليل 

 هذه احلـاالت  املساجد قد يصفق بعض احلارضين ، ويفيفهو ضد ما يقول ، و

خــرين ال يــستطيع اخلطيــب أن يــتخلص بمجــرد االنــرصاف بوجهــه إىل اآل

ًويتجاهل من يقاطعه ، ولكن عليه أن يكون ثابتـا هادئـا مبـديا للنـاس بمظهـره  ً ً

 بـساطة وهـدوء ، فهـذا موقـف تم به ، ثم يـستمر يفُا ليس بيشء هيوثباته أن هذ

 . الشجاعة يعتمد عىل

 أو الـرأس إلظهـار عـدم اكرتاثـه ، باليـد ٌ عـابرةٌ هذا إشارة يفَويفيد اخلطيب

أو   ابتـسامة ،ُ هـذا جمـرديفوبيان أن ما عورض به ليس بيشء ذي بال ، وجيـدي 

 الفـشل إذا انفعـل أو ُّشل اخلطيـب كـل حديثـه ، ويفـ شفتيه مع اسـتمراره يفُّمد

 . كله َّغضب أو بدت عليه سامت الضعف ، فهو هبذا خيرس املوقف اخلطايب

ًولقد رأيت بنفيس خطيبا عارضه أحـد سـامعيه ، ورشح فـساد رأيـه فـصفق 

 ُهم ومظهــرُ وضــحكتــصفيقهم ىهــًاحلــارضون مجيعــا هلــذا املعــارض ، فلــام انت

إىل ... أهيـا الـسادة : تـام يـصيح باحلـارضين  هـدوء سخريتهم ، بدأ اخلطيب يف

هنا صفقتم وضحكتم ألن هذا الرجل خدعكم بكالم معسول ، ولكن انظـروا 

،  ثبـات وهـدوء ثم بدأ يرشح رأيـه مـن جديـد يف.. هاهنا ما يستحق أن تتأملوا 

  .)١( منه أحد ْكأنه مل يعرتضه أحد أو يسخر

 ة ا  

   حلــال مجهــورهٍ وإدراكٍ مالحظــةُ للخطيــب قــوةومــن األمهيــة بمكــان أن يتــوفر

 ىل وجــوههم ، ويالحظهــم ليقــف عــيفهــم ، ويتفــرس فيومــستمعيه ، فهــو ينظــر 

                                                           

  .٣٧ص .  وإعداد اخلطيبَاخلطابة ) ١(
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حــاهلم مــن حيــث اإلقبــال عليــه ، أو اإلعــراض عنــه ، ومــن ناحيــة تــرسب امللــل 

ًد صـدودا أو إعراضـا حـاول أن جيـدد َجَ نفوسهم أو عدم ذلك ، فإن وإىلوالسآمة 

 متابعــة إىل بقــصة مثــرية ومــشوقة ، ثــم يعــود يــأيتُني بطرفــة ، أو أن نــشاط املــستمع

 يفه ، وإن الحــظ أنــه ال جيــدي معهــم يشء فيــ املوضــوع الــذي خيطــب يفحديثــه 

 متابعته واإلقبـال عليـه ، فعليـه أن حيـاول إىلاستعادة نشاطهم الذهني ، أو إعادهتم 

عام أراد له ، وخاصة إذا كـان داعي لالستمرار ، أو أن خيترصه  إهناء املوضوع ، وال

 .قد أرهقهم باإلطالة 

  اخلطيــب أن يــشمل بمالحظتــه كــل الظــروف املحيطــة بــاجلمهور ، مثــلىلوعــ

 ضـوء ىل ، وعـودةربالـ أو حلـرارةايـث حمـن أعامرهم وصحتهم ، وظـروف اجلـو 

  .مالحظته يكيف حديثه

 دف املبتغـى ،وإمهال اخلطيب هذا األمر قد يودي بالفائـدة املرجـوة ، ويـضيع اهلـ

 خطبتـه دون أن يالحـظ أن نـصف مجهـوره يف يـسرتسل الـذيمثل ذلك اخلطيـب 

 خطبـة مجعـة يفه إليـتلهبهم حرارة الـشمس ولظاهـا ، أو أن أغلـب مـن يـستمعون 

 . اللحاق هبا ىلمثال ؛ مسافرون يرتبطون بمواعيد مواصالت وهم حريصون ع

رس مـن يعلمهـم ، ويراعـي  يتفـالـذيِّ هذا األمر كاملعلم يفوليكن اخلطيب 

عبـوا معـه ، وربـام ضـاع جمهـوده  تعليمهم أحواهلم التي لـو أمهلهـا لتعـب، وتيف

 . غري هدى ىل، وكان سريه معهم عسدى

   األمور الظاهرة ، واألحوال البادية ، ةحظمالأن يتجاوز  اخلطيب بل إن عىل

ههم ، ليعـرف  نفوسهم ، من خالل اسـتقراء مالمـح وجـويف حماولة استكناه ما إىل

 .رضاهم ، أو عدم رضاهم ، وتفاعلهم أو عدم تفاعلهم معه 
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ـــس  ـــال  عـــن أن ـــال رســـول اهللا : ق ـــادا يعرفـــون النـــاس«  : ×ق          إن هللا عب

  .)١(» ّبالتوسم 

 ، ُ مـا رأيـتُمل أر ؛ فـال علمـت إذا أنا مل أعلم مـا:  وقال عمر بن اخلطاب 

خري من مل ير برأيه ما مل ير بعينيه ، وقـال ابـن ال عاش ب: وقال عبد اهللا بن الزبري 

 :الرومي 

ٌّأملعـــــي ــ    يـــــرى بـــــأول رأي)٢( َ ــبِآخ ــن وراء املغي ــر م   ر األم

ٌّلــــو ذعــــي َ ْ   )٤( ذكائـه مـن رضيـب يفله  ما   ّ لــــه فــــؤاد ذكــــي)٣( َ

ِّال يـــروي  ُ
ْ وال يقلـــب طرفـــا)٥( َ ّوأكــف الرجــال    ِّ   )٦( تقليــب يفُ

ا  ن:  

صد هبــا أن يكــون اخلطيــب طلــق اللــسان ، ســليم النطــق ، جيــد التعبــري ، ونقــ

ِفيخرج  قواعـد يف اللغـة ، فـال خيطـئ يف احلروف مـن خمارجهـا ، ويتجنـب اللحـن ُ

                                                           

،  جممـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد وإسـناده حـسن ، كـام يف،  األوسـط  يفوالطـرباين رواه البزار )١(

 .بريوت . دار الكتاب العريب  . ١٠/٢٦٨للحافظ نور الدين بن عيل بن أيب بكر اهليثمي 

ّ األملعي )٢(   .٢٥٢خمتار الصحاح ص . الذكي املتوقد : َْ

ّ اللوذعي )٣(
ِ َ ْ   .٢٤٩السابق ص . د الفؤاد الظريف احلدي: ّ

 .الشبيه :  الرضيب )٤(

  .١١١ السابق ص  :راجع. يطيل التفكري والنظر   أي ال)٥(

 ١١٠ ـــ ١٠٩ ص ي أدب الدنيا والدين أليب احلسن عيل بن حممد بن حبيب البرصي املـاورد)٦(

. م ١٩٨٨ هــ ١٤٠٨ ىلط األو. القاهرة . الدار املرصية اللبنانية .  أبو بكر فتحيحتقيق حممد 

َّ يقلبون أكف: تقليب ّف الرجال يفُومعنى وأك : الـسابق . هم كنايـة عـن الـرتدد واالضـطراب ِّ

 .من حوايش املحقق 
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 كالمه ، وال يـرتدد أو يتلعـثم أو يـتلجلج ، وأن تكـون ألفاظـه يفالنحو ، وال يتعثر 

 . متداخلةَنة غريِّبي

 للخطيـب ؛ فقـد طلـب سـيدنا موسـى عليـه ىوملا للفصاحة مـن أمهيـة كـرب

 أن يرزقه فـصاحة اللـسان ، وبيـان املنطـق ، بإزالـة ىلاالسالم من ربه تبارك وتع

 بتبليـغ الرسـالة ، وخماطبـة ىلااألسباب التي حتول دون ذلك ، حني كلفه اهللا تعـ

ّ لسانه رتة يففرعون وقومه ، إذ قيل كان  ُ
)١(.  

، ٢٧:طه[ ﴾µ ´ ³   ¶ ¸ ²¹ ﴿  :ىلا هذا قوله تعإىلويشري 

٢٨[ . 

Ú Ù Ø ﴿ : قد استجاب له ، بدليل قولـه سـبحانه ىلاوالظاهر أن اهللا تع

Ü Û ﴾ ]٣٦:طه[.  

  الوجــهىلوالفــصاحة هامــة للخطيــب ، حتــى يــؤدي مهمتــه ويبلــغ رســالته عــ

ــه ْاألكمــل، وكــي ، وانــرصافهم عــن متابعــة ال يكــون عرضــة لنفــور اجلمهــور من

 فصاحته وبيانـه ؛ فليتعهـد ىلبعض العيوب التي تؤثر ع وإن كانت لديه ،خطابه

نفسه بعالجهـا والـتخلص منهـا ، أو التغلـب عليهـا ، والتقليـل مـن حجمهـا ، 

  .كون أدعى للقبول واالرتياحفي السالمة ، إىلبحيث يصري نطقه سليام أو أدنى 

 ب ا   

ر أهنـا تـدخل َ، وذكـُّ ، فمنها اللثغـة )٢(وقد عدد اجلاحظ صورا هلذه العيوب 

 . أربعة أحرف ، هي القاف والسني والالم والراء يف

                                                           

ْالعجمة يف : ةُّ الرت)١( ْ اللسان ، وهي اللثغة والرتدد يفُ   .١/٣٣٩املعجم الوسيط .  النطق ُّ

 . وما بعدها ١/٣٤ البيان والتبيني  :راجعي) ٢(
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أيب يكثـوم ، : كقـوهلم أليب يكـسوم : ُّفاللثغة التي تعرض للـسني تكـون ثـاء 

 .وبثم اهللا إذا أرادوا بسم اهللا 

ّاللثغة التي تعرض للقاف ، فإن: والثانية  ًبها جيعـل القـاف طـاء ، فـإذا ِ صاحُّ

 .ُطلت له : قلت له ؛ قال : أراد أن يقول 

قـول فيً الالم ؛ فإن مـن أهلهـا مـن جيعـل الـالم يـاء ، يفُّوأما اللثغة التي تقع 

مجـي ، وآخـرون جيعلـون الـالم كافـا ، كالـذي عـرض لعمـر : مجل : قوله  َبدل 

  . هذايفمكعكة :  هذا ، قال يفما العلة : أخي هالل ، فإنه كان إذا أراد أن يقول 

 عـدد لثغـة الـالم ، ألن ىل الراء فإن عددها يضعف عيفة التي تقع ُّوأما اللثغ

جعـل فيفمـنهم مـن إذا أراد أن يقـول عمـرو ؛ :  يعرض هلا أربعة أحـرف الذي

جعـل الـراء غينـا ، فيعمـغ ، : الراء ياء ومنهم من إذا أراد أن يقول عمرو ؛ قال 

 ، ومـنهم مـن االجعل الـراء ذفيقال عمذ ، : ومنهم من إذا أراد أن يقول عمرو 

 : ، فإذا أراد أن يقول ةجيعل الراء ظاء معجم

ــــــستبد ّواســــــــــتبدت مــــــــــرة واحــــــــــدة ــــــام العــــــاجزمن الي إن

 : يقول 

ــــستبد واســــــــتبدت مظــــــــة واحــــــــدة ــــن ال ي ــــاجز م ــــام الع إن

 بـن عطـاء ولـسليامن بـن يزيـد ُّوأما اللثغة اخلامسة التي كانـت تعـرض لواصـل

 يفُّويرها ســبيل ، وكــذلك اللثغــة التــي تعــرض  تــصإىل الــشاعر ؛ فلــيس يالعــدو

   اخلــط تــرى بــالعني ، وإنــام يــصورهايفًالــسني فــإن تلــك أيــضا ليــست هلــا صــورة 

 .اللسان 

اء والظـاء والـذال والغـني ، ليـافتكـون ب:  الـراء يفُّوأما اللثغـة : ثم قال اجلاحظ 
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ــاس ويفوهــي أقلهــا قبحــا ، وأوجــدها  ــار الن بلغــائهم  ذوي الــرشف واملــروءة وكب

 .وعلامئهم 

إذا تتعتـع : ومما يعرتي اللسان من رضوب اآلفات كذلك ما قاله األصمعي 

 . الفاء فهو فأفاء يف التاء فهو متتام ، وإذا تتعتع يفاللسان 

 :قال اخلوالين 

ـــا ـــتك منطق ـــركن إلس ـــسياط ت ــر إن ال ــيس بمع ــام ل ــة التمت ِكمقال ْ  ِبُ

ِفجعل اخلوالين التمتام غري معرب عن ْ ِ معناه وال مفصُ
 .ح بحاجته ُ

ــدة  ــو عبي   ّف ، َ بعــض فهــو ألــيف بعــض كالمــه ُدخــل الرجــلَإذا أ: وقــال أب

َوقيل بلسانه لفف  َ. 

ْ لــسانه حبــسة ، إذا كــان الكــالم يثقــل عليــه ومل يبلــغ حــد الفأفــاء يفويقــال  َ ّ ْ ُ

ْ لسانه عقلة يفوالتمتام ، ويقال   ، ه لكنـة لـسانيف: إذا تعقل عليـه الكـالم ، ويقـال : ُ

ُ حـروف العــرب ، وجــذبت لــسانه العــادة يفإذا أدخـل بعــض حــروف العجــم  َ

 نقـصان إىلُ لسانه حكلـة ؛ فـإنام يـذهبون يف املخرج األول ، فإذا قالوا إىل ىلاألو

 .أ هـ . ُتعرف معانيه إال باالستدالل  آلة املنطق ، وعجز أداة اللفظ حتى ال

 الكـالم وعـدم اإلبانـة يفرتدد ومن تلك العيوب كذلك اللجلجة ، وهـي الـ

  .)١( اللسان يفلثقل 

                                                           

الج ، َن فهــو جلــِبُ كالمــه ومل يــتــردد يف: جللــج فــالن ) : ٢/٨٤٩(يط  املعجــم الوســ جــاء يف)١(

. ط الذي لـيس بمـستقيم ِاملختل: ج َلْلجَّوال.  كالمه  اللسان يرتدد يفَن كان ثقيلَلجالج مَّوال

 .احلق أبلج والباطل جللج : يقال 
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 : اللجالج يفّوقال اللهبي 

ــــاللجالج ــــوم ب ــــب الق ــــيس خطي َ يزحــل كاهللبــاج يوال الــذ ل ْ ُ
)١(

   ا ا ب ؟ه ا   

 مثـل تلـك ىل التغلب عىل يمكن للخطيب أن يروض نفسه ويعودها ع،نعم 

 بـادئ األمـر ، يفّ هذا ، وتكلفا يفلص منها ، وهو قد جيد مشقة العيوب أو التخ

 ، والـصرب اجلميـل ؛ العاليـةولكن مع النية الصادقة ، والعزيمة القوية ، واهلمـة 

 . نتيجة مرضية إىلق اهللا فيسوف يصل بتو

ق ، فـأدركوا مـا قـصدوا فيـوهناك أناس كثريون فعلـوا هـذا ، وحـالفهم التو

 واخلطيـب ، واصـل بـن عطـاءكان مـن أمـرنا من قبل ما كر، وقد ذوه وطلبه إلي

 مـا كـان اعرتامهـا ىل التغلب عيفوكيف أهنام قد نجحا ، » ديموستنيس «وناينليا

 .نطق بالتدريب واملعاجلة الصبورةمن بعض عيوب ال

ُوقـد كانـت لثغـة « : ه يقول اجلـاحظ في أيضا حممد بن شبيب ، وؤالءومن ه

غني ، وكان إذا شاء أن يقـول عمـرو ، ولعمـري ومـا حممد بن شبيب املتكلم بال

كان يستثقل التكلف والتهيـؤ لـذلك ، فقلـت  الصحة قاله ، ولكنه ىلأشبه ذلك ع

 إذا مل يكن املانع إال هذا العذر ، فلست أشـك أنـك لـو احتملـت هـذا التكلـف  :له

ًوالتتبع شهرا واحدا أن لسانك كان يستقيم  ً «)٢(.  

 ا اا  

 جمـال معـني ، وإنـام تتطـرق إىل تقتـرص عـىل َاخلطابة ــ كام ذكرنا من قبل ـــ ال

                                                           

ّ ، ومعنى يزحل يزل عـن م١/٣٩ البيان والتبيني ، )١( ِ َ . قامـه ، واهللبـاج األمحـق الـشديد احلمـق ْ

 .السابق من حواشى املحقق 

  .١/٢٦ السابق )٢(
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  سائر املوضوعات ، واخلطيب الداعيـة ال تنحـرصشتى املجاالت ، وختوض يف

روحيـة كانـت  شتى امليـادين ،  ميدان واحد ، بل هو يصول وجيول يفخطابته يف

 الـذي يـدعو إليـه ديـن اإلسـالمغريهـا ، إذ أم خلقية ، أم اجتامعية ، أم سياسـية ، و

 .شامل لكل أمور املعاش واملعاد ، ومبادئه تنتظم مجيع شئون العباد 

ومن هنا لزم أن تتعدد مصادر اخلطيب الداعية وروافده ، وأن تتنـوع ثقافتـه 

 عـرصنا هـذا ،  حقـه ، السـيام يفومعارفه ، وهـذا املطلـب مـن أوكـد األمـور يف

 مواجهــة احلــرب التــسلح باملعرفــة والثقافــة الــشمولية ، يفالــذي البــد فيــه مــن 

 ، وزعزعـة اعتقـاد اإلسـالم التي ترمـي إىل إبعـاد النـاس عـن والثقافيةالفكرية 

 . دينهم ، وجدارته بقيادة احلياة ، وإسعاد البرشية املسلمني يف

 رأســها املعــارف والعلــوم  للخطيــب ــــ بإمجــال ــــ يــأيت عــىلالثقافيــةوالعــدة 

 ، مـن عقيـدة ورشيعـة وآداب اإلسـالميةية ، املتعلقـة بجوانـب الـرشيعة الرشع

 تدخل فيها الـسرية النبويـة ، ثـم والتيوأخالق ، وبعدها تأيت الثقافة التارخيية ، 

 ، اإلسـالمية ، ثم العلوم الكونية ، ثم علـوم الـدعوة اإلنسانيةاملعارف والعلوم 

مـا يتعلـق بالتحـديات واملـؤامرات ثم علوم اللغة العربيـة وآداهبـا ، ثـم دراسـة 

وهنـاك بعـض الدراسـات .. يـة ع ، وأخريا الثقافـة الواقلإلسالموالتيارات املعادية 

لألسـتاذ الـدكتور ) ثقافة الداعية ( مثل كتاب ، ّالتي فصلت القول يف ثقافة الداعية 

 .فلريجع إليه اخلطيب ففيه إفادة عظيمة يف هذا األمر ، يوسف القرضاوي 

   ااا أق

إن اخلطيب الداعية حمط أنظار الناس ، يراقبون سـلوكه وأفعالـه ، ويقتـدون 

 أنـه مثـال للـصالح واالسـتقامة ولـذا ً أعامله ، وهم دائام ينظرون إليـه عـىلبه يف

ًفــإن صــدمتهم تكــون كبــرية إذا رأوه يقــارف عمــال قبيحــا ، أو يتخلــق بخلــق  ً
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مـن حولـه ، ألهنـم مل يـروا فيـه مـا كـانوا ّمرذول ، فضال عن أهنـم قـد ينفـضون 

 . ، ومتسك باملباديء التي يدعو إليها أخالقييؤملونه ويتوقعونه من التزام 

 بمكـارم األخـالق ، وأن وجدير بالـذكر أن كـل مـسلم مطالـب بـأن يـتحىل

  عن سيئها ، فكيف إذا كان داعية إىل الفضيلة واإلصالح ؟ يتخىل

 بعظمـة اخللـق وسـموه ، فقـال ×عاة وقدوهتم ىل إمام الداوقد مدح اهللا تع

  .]٤:القلم[ ﴾ n m   l k﴿ :سبحانه 

اتق اهللا حيـثام كنـت ، وأتبـع الـسيئة «  : ×قال رسول اهللا : وعن أيب ذر قال 

  .)١( » احلسنة متحها ، وخالق الناس بخلق حسن

ً فاحـشا وال متفحـشا ، وكـان ×مل يكـن النبـي : اهللا بن عمرو قال وعن عبد ً

  . )٢(»  ًخياركم أحسنكم أخالقا« : قولي

جـيل ِ حني وضعت ر×آخر ما أوصاين به رسول اهللا : وعن معاذ بن جبل قال 

ْ الغرز أنه قال يف   .)٣(»  أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل« : َ

ًلذا كان حريا باخلطيب الداعية أن يكـون سـباقا إىل الـتحيل بمكـارم األخـالق ، ّ � 

 . واهللا املستعان . مهمته  نجاحه يف مبارش وفعال يف من أثرذلكملا ل

                                                           

 هذا حـديث حـسن  :، وقال١٩٨٧ معارشة الناس رقم  ك الرب ب ما جاء يف رواه الرتمذي يف)١(

 وصـححه ، ١/٥٤  يف املـستدرك ، واحلـاكم٢٠٨٩٤ رقم ٦/١٩٧د يف املسند صحيح، وأمح

  .٢٧٩١ حسن اخللق رقم  ب يف ك الرقاقوالدارمي يف

اإلمـارات ب ط وزارة األوقـاف ١٢١ص . ب حـسن اخللـق .  األدب املفرد رواه البخاري يف) ٢(

رشح النــووي  .  ^ب كثــرة حيائــه . ك الفــضائل .  صــحيحه العربيــة املتحــدة ، ومــسلم يف

  .٢٣٢١   رقم١٥/٧٨

  .٢/٩٠٢اخللق  حسن ك حسن اخللق ب ما جاء يف.  املوطأ  رواه مالك يف)٣(
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������������� �

   اء
  

 أدء وا   

 قلنا إن اإللقـاء احلـسن اجليـد هـو رس نجـاح اخلطبـة ، وأهـم ذاإننا ال نبالغ إ

ــا يفيشء  ــد أرشن ــايب ، وق ــف اخلط ــ املوق ــبق في ــوء إىلام س ــاء وس  أن رداءة اإللق

ــعف األ ــرض وض ــذهب الع ــدهتا ، وي ــضيع فائ ــة ، وي ــة اخلطب ــبط بقيم داء ؛ هي

ــو كانــت حتتــوي عــ ــدة ، وذات ىلبرونقهــا وهبائهــا ، حتــى ول ــة جي  مــادة علمي

 . املتدين يء يضيع حينام يصطدم باإللقاء الردموضوع هام ، فكل هذا

 التي يعـرض هبـا اخلطيـب موضـوعه ، واهليئـة التـي الكيفية هنا باإللقاءونقصد 

 .حني خياطب مجهوره ، والطريقة التي يوصل هبا للناس ما عنده يكون عليها 

ـــ عــ     ــاء ـ ــريةىلواإللق ــة األخ ـــ هــو املرحل ــذا ـ ــة  ه ــل إعــداد اخلطب  مــن مراح

 إىله ِ للموضـوع وتقـسيمٍ تلـك املراحـل الـسابقة مـن اختيـارُ، ونجاحوتكوينها

  الفـصل القـادم ـــ ؛يف ما سـيأيت بيانـه ىل للامدة العلمية ، وغريها ــ عٍعنارص ، ومجع

ًمرتبط ارتباطا وثيقا بإجادة اإللقاء وحتـسينه ، فـإ ه موفقـا ؛ كـان فيـ كـان اخلطيـب ذاً

ًه خمفقـا ؛ ضـاع كثـري مـن اجلهـد أدراج فيـتتوجيا لتلك املراحل بالنجاح ، وإن كـان 

 .الرياح 

 :  اخلطاب يفهناك ثالثة أشياء مهمة « : قال أحد الغربيني 

  من يلقيه ؟
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 يلقيه ؟ وكيف 

  يقوله ؟ الذيوما 

  .)١( »  هي األخريةواليشء األقل أمهية من بني هذه الصفات الثالثة ؛

 حـسن إىل تـؤدي إليهـاالتـي سـبقت اإلشـارة اخلطيـب هذا ، وكل مقومات 

هـا عنـارص إلي اجلملة خادمة لـه ، ويـضاف يف جودته ، فهي يفاإللقاء ، وتسهم 

  :يلاو الت النحىلها عإليومقومات أخرى نشري 

   اء اّ ت

  أ   اء 

 ، فاخلطيب اجليد يتسم إلقاؤه باحليوية ، وينـبض بـاحلامس ، وبإثـارة املـستمعني

الـرشود وإيقاظ أذهـاهنم ، وإغـالق املنافـذ أمـام أي فرصـة يتـسلل مـن خالهلـا 

 .سته هم ، فهو جيذب اهتامم اجلمهور بحيويته وحرارته ومحاإليواإلعراض 

ــي       ــان النب ــد ك ــة، وي×ولق ــاحلرارة واحليوي ــاؤه ب ــسم إلق ــ يت ــة في ض محاس

ِ، حيث يرفع صوته وجيزةوجاذبي َل كالمه ، ويُ  مالمـح وجهـه ىله عـُر انفعالـَظهَ

 هيئـة نـشطة ، وصـورة جذابـة ، تـشد يفبدو فيه وإشارته ، ِ وحركت×الرشيف 

 . ه ، وتربطهم به إلياملستمعني 

 إذا خطـب ×كـان رسـول اهللا : قـال  ريض اهللا عـنهامهللا عن جابر بـن عبـد ا

امحرت عيناه وعال صوته واشتد غضبه ، حتى كأنه منذر جيش يقول صـبحكم 

                                                           

  .٧٤ص . دايل كارنغي . َفن اخلطابة ) ١(



ءاا و   

 

117 

بعثـت أنـا والـساعة كهـاتني ، ويقـرن بـني إصـبعيه الـسبابة : ومساكم ، ويقـول 

ي هـدي ْ فإن خري احلديث كتاب اهللا ، وخري اهلد؛أما بعد : والوسطى ، ويقول 

 بكــل ىلأنـا أو:  ، ورش األمــور حمـدثاهتا ، وكــل بدعـة ضــاللة ، ثـم يقــول حممـد

ًمؤمن من نفسه ، من ترك ماال فألهله ، ومن ترك دينا أو ضياعا ف ّ وعيلّإيلً
)١(. 

ً كل ما من شأنه أن جيعل إلقـاءه فـاترا ، وطاقتـه خامـدة ، ُيتجنب اخلطيبْول

 بـل إلقـاء خطبتـه أو حمارضتـه ،وحيويته ضعيفة ، وهلذا فإن عليه أن يريح جـسمه ق

 بقليــل مــن ويكتفــيوأن يتجنــب مــلء معدتــه بالطعــام حاملــا يتأهــب لإللقــاء ، 

 من إلقاء خطبته ، ثم ليأكل بعـد ذلـك مـا طـاب لـه األكـل ، َالطعام حتى ينتهي

 راحة ذهنه ، وليبتعد عـام يـوتر أعـصابه ويرهـق بدنـه ويـضعف ىليحرص عْول

 .ًه ، وال يكون جذابا ؤ إلقاُفرتَب يَاخلطيب املتعذهنه ، ويستهلك طاقته ، فإن 

 ت  با ظ   

 ، وهـو بالنـسبة للخطيـب ىلابة جليلة من اهللا تعـِوالصوت منحة ربانية ، وه

ً صـوتا قويـاىلارأس ماله ، وأقوى أدواته الفطرية ، واخلطيب الـذي وهبـه اهللا تعـ ً ، 

ًعذبا مجيال ، ال شك  إللقـاء اجليـد ، واإلفهـام واإلفـصاح  أنه يكـون أجـدر بايفً

 .أكثر من آخر ليس عنده مثل هذه النعمة 

وقد يسمع املرء خطيبا حيسن توظيف صـوته وتوجيهـه ، فتنـساب الكلـامت 

 االرتياح واالستئناس ، بينام قـد يـسمع ىلمن فمه عذبة مجيلة ، متناغمة تبعث ع

  بـاردة ، فاقـدة جلاذبيتهـا ،خطيبا ال جييد توظيف صوته ، فتخرج منه الكلامت رتيبة

                                                           

 حـديث رقـم ١٥٤ ــ١٦/١٥٣مـسلم بـرشح النـووي .  ك اجلمعـة  ، صحيحه رواه مسلم يف)١(

  .١٨٩ ــ٣/١٨٨ ك صالة العيدين ب كيف اخلطبة  ، والنسائي يف٨٦٧
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 .ليس هناك انسجام بني أداء اللفظ ونطقه ، وبني املعنى الذي يتضمنه 

ــه ، ىلً أن يكــون صــوته داال عــىل اخلطيــب أن حيــرص عــىلوعــ  معــاين كلامت

حـال متناسقا مع مضامينها ، وهنـا ختتلـف نـربة الـصوت لـدى اخلطيـب اجليـد 

 عنهـا  مقام الزجـر أو الرتهيـب ،يف هلجته التعجب ، عنها حال التقرير ، كام ختتلف

،   طبقـات صـوته ، وعلـوه وانخفاضـهيفالرتغيب ، كام أنه يتفنن   مقام الشكر أويف

 بعكس ىل صوت أقوى وأعإىلومتهله ورسعته ، فاملكان الواسع املزدحم حيتاج 

 ال يتطلـب مـا حيتـاج املكـان الواسـع ، وإذا كـان الذي املحدود ،  املكان الضيق

طيب يعيش موضوعه ويتفاعل معه ، وخيرج كالمه من القلب ، كـان صـوته اخل

 اجلمهــور يفمطابقــا للمعنــى الــذي يعيــشه بــال تكلــف أو تــصنع ، وهــذا يــؤثر 

وجيــذهبم ، بعكــس ذلــك املتكلــف املتــصنع ، فإنــه يفقــد احــرتام املــستمعني ، ألن 

طيـب أن يكـون ه ، وحيبون مـن اخلإليالناس متقت التكلف ، والتصنع وال تسرتيح 

 .ًطبيعيا 

ً وجيعل إلقـاءه جيـدا ؛ أن يبـدأ خطبتـه هادئـا مـتمهال ، ثـم َد اخلطيبفيومما ي ً

جعله يرتدد بني العلـو في مداه ، إىل االرتفاع تدرجييا ، حتى يصل يفيأخذ صوته 

 وتــرية ىلض ، والقــوة واللــني ، ألنــه إن بــدأ عكــس ذلــك ، وبقــي عــافــنخواال

اع واإلرساع كـان عرضـه للتعـب ، وصـوته عرضـة واحدة من الـشدة واالرتفـ

 . الرتابة وامللل إىلًلإلجهاد ، فضال عن أن هذا يؤدي 

 : هذا الصدد باآليت يفوينصح بعض املتخصصني اخلطيب 

 . الكلامت املهمة ، واخفض الكلامت غري املهمة ىل شدد ع:ًأوال  «

 . طبقات صوتك ّ غري:ًثانيا 
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 .تك  معدل رسعة صوّ غري:ًثالثا 

  .)١(» ف قبل وبعد األفكار املهمة ّ توق:ًرابعا 

  يفومن حسن توظيف الصوت أن يكون اإللقاء بتمهـل ، ونقـصد بالتمهـل 

ون  وال يعنـي هـذا أن يكـاإللقاء أن ال تنحدر العبـارات مـن اخلطيـب بـرسعة ،

ُبطيئا ب  كـام ال ً تاما ، وإنام هو التوسط ، فال يتسم النطق بالرسعة أو العجلـة ،ًطئاً

يعنـي  يتصف بالبطء أو اهلدوء الشديد الذي يفقـد اخلطبـة حياهتـا وقوهتـا ، وال

 بعض العبارات ؛ بـل قـد يقتـيض املوقـف أن تتغـري يفهذا أن اخلطيب ال يرسع 

 نطـق مجلـة ، وقـد يريـد التوكيـد يفرسع فيـ التمهـل واإلرساع ، يفنربات صوته 

 إىلتمهل أكثـر مـن غريهـا ، ثـم يعـود  نطقها بإىلعمد في أمهية معنى أو مجله ىلع

 .اعتداله ، فإن هذا مما يعطي اخلطبة حرارة وحيوية 

 : اإللقاء هو التمهل ، واالحرتاز عن اإلرساع ، ملا يأيت يفولكن األصل 

 أــ النطق الـرسيع املتعجـل حيـث جتـب األنـاة ينـتج منـه تـشويه املخـارج ، «

 واللـسان ال تأخـذ الوقـت وخلط احلروف بعضها ببعض ، ألن عضالت الفـم

 . لفظ إىل لالنتقال من لفظ الكايف

 .ط جيعل اخلطيب هيمل الوقوف عند املقاطع احلسنة ِب ــ واإلرساع املفر

 لفهـم مـا الكافيـةيعطـي الـسامع الفرصـة   نطقـه اليفج ــ واخلطيب الرسيع 

ا ه من صقل اللفظ ، وجودة املعنى ، وحـسن اخليـال ، فـإذفييسمع ، وتذوق ما 

 من مجال ، يعروه التعب ، ويـسكن ل األويف قبل أن يذوق ما ٌه عبارةَت أذنَقرع

                                                           

 . باختصار ٨٥ ــ ٨٣َفن اخلطابة دايل كارنغي ص ) ١(
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ُقلبه السأم ، وينرصف عن اإلصغاء  َّ َ. 

 الـسامعني مجيعـا بأيـرس إىلد ــ والتمهـل فـوق ذلـك جيعـل الـصوت يـرسي 

 إىلًجمهــود ، متناســبا مــع املكــان والعــدد ، بيــنام اإلرساع جيعــل الكلــامت حتتــاج 

  .)١(»  اآلذان إىلأكرب ، ليصل الكالم  جمهود صويت

 سجيته وطبيعته ، بل يتكلف تقليـد ىليرتك صوته ع وهناك بعض اخلطباء ال

 أن ينبغـي هذا النمط طيلة اإللقـاء ، وهـذا ممـا ىلهذا اخلطيب أو ذاك ، ويسري ع

يتحاشاه اخلطيب ــ السيام املبتـدئ ـــ ويـرتك صـوته ينـساب بحريتـه وطبيعتـه ، 

ه نزعة التجديد واالبتكـار واإلبـداع ، وال في لغريه حيطم َّاحلريف َ التقليدألن هذا

 اخلطبـاء املجيـدين إىلنعم ال مـانع مـن أن يـستمع .. جيعل له شخصيته املتميزة 

ده مـن فيـ ضـوء مـا يىلد من أدائهم وإمكانياهتم الفنية ، ويطور نفـسه عـفيويست

ُ بأدائه ، وقد انتفعتىقهؤالء الفصحاء ، وير ً أنـا شخـصيا مـن بعـض اخلطبـاء ْ

 بداية مشواري يف خطبهم إىل االستامع ىلاملشاهري البلغاء الذين كنت أحرص ع

ــة ــة الــص يف َمــع اخلطاب د مــن في، وال أزال أتعلــم وأســت )٢( با ومــا بعــدهاِّمرحل

 ىقـ اللحـد ؛ لكـن يبإىلأساتذيت وشيوخي ، فاإلنسان يطلـب العلـم مـن املهـد 

 . شخصية غريه يف شخصيته أن تذوب ىلتقالله ومتيزه ، وع اسىلاملرء حمافظا ع

ًذكر يل أن خطيبا خطب   البلـدة ، وكـان يف أحد املساجد القريبـة مـن بيتنـا يفُ

                                                           

  .١٤٧زهرة ص   أبوالشيخ. َاخلطابة ) ١(

العـامل الداعيـة ، وحامـل لـواء الـوعظ يف زمانـه بـال منـازع ،  يف مقدمة هؤالء خطيب عـرصه )٢(

          وجــزاه عــن اإلســالم واملــسلمني خــري، األســتاذ الــشيخ عبــد احلميــد كــشك رمحــه اهللا تعــاىل 

 .اجلزاء 
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الشيخ عبـد احلميـد كـشك ـــ رمحـه العامل الداعية  خطبة من خطب فضيلة لقيي

  كـاناهللا ــ وأراد اخلطيب أن يقلد الشيخ باحلرف ، حتى بعـض العبـارات التـي 

 من  ــ مقتبساتناسب مقامه ، فكان مما قال أهنا الإىل هذا اخلطيب  تنبه يينبغي أن

 عـد املائــة بمــع الـدرس الثــاين . ..هنــا مدرسـة حممـد  «: ـــ كـالم الـشيخ كــشك 

 حياتـه كلهـا عـرشين يف هذا املنوال ، وهو ربـام مل خيطـب ىلوسار ع»  ... ىلاألو

  !!!ىلثاين بعد املائة األوخطبة ، ومع ذلك يقول مع الدرس ال

   ا ج  َو

 يِفضُ اخلطيب أن يتحرى حال إلقائه الوقفـة احلـسنة املناسـبة ، التـي تـىلوع

 أن يكون بارزا للجمهور ، يراهم ويرونه ، ىلعليه املهابة والوقار ، فليحرص ع

 ستطيع أن يـستقرئ مـافيـفهذا يتيح الفرصة للتفاعل والتجاوب بينـه وبيـنهم ، 

 إجيـاد يفسهم في وجوههم ونظراهتم ، وهم يرون إشاراته وتفاعله بام يقول ، يف

التواصل بينه وبينهم ، والشك أن متابعة اجلمهور للخطيب من خـالل الرؤيـة 

 .ًوالسامع ، يكون أكثر فائدة ، وأقوى تأثريا من املتابعة بالسامع فقط 

 لـه أن يتجاهـل نبغـيي  مكان مرتفـع ، والىلوهلذا حيسن أن يقف اخلطيب ع

 ، هـم ، وحيـاول أن يـستنطق أفكـارهمفيهم ، بل ينظـر إلياجلمهور ، بحيث ال ينظر 

 وال ً األرض دائـام ،إىلً دائـام ، أو ىل أعإىل جهة واحدة ، كأن ينظر يفّيثبت نظره  وال

 اليـدينيستحب أن يتكلف هيئة واحدة يثبت عليها طوال خطابـه ، مثـل جعـل 

 . الصالة يف حني قراءة الفاحتة والقرآن ىل املص الصدر ، كهيئةىلع

 أو  اخلارصة ،يف اليداجتناب بعض العادات املستهجنة ، كوضع   «ىلوليحرص ع
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 األمـام صـدره ، ويقـدم رجـال إىل وقفته ، ويربز يفكثرة احلركة ، وذلك بأن يعتدل 

ُ األخرى ، ليتزن جسمه ، ويسرتيح نفسه ، وال يعيا صوته ىلع َ َ «)١(.  

 عليـه املهابـة يفوإذا كنا نقول برضورة أن يتحرى اخلطيب الوقفة التـي تـض

 ال بـل جيـب أن ؛ يلاوالوقار ؛ فلـيس معنـى ذلـك أن يقـف وقفـة املـستكرب املتعـ

 .ة بًيكون متواضعا ، وال تعارض بني التواضع واملها

ــرط ، «  ــاء املف ــد ، واالنحن ــصاب الزائ ــن االنت ــد ع ــالرأس أن حيي ــسن ب وحي

 أن ال وباليــدين بيــان عواطفهــا ، يف والنظــر أن يكــون كمــرآة للــنفس وبالوجــه

َترخ ُدا بإفراط أو تُيا مهملتني ، وال متُ   .)٢(» لصقا بالصدر ّ

   ارة   د

 اإلبانـة عـن املقـصود ، وتبليـغ املـراد ، وقـد يفولإلشارة دور ال يـستهان بـه 

ّعبري ، وتوصل رسالته خري ًيسكت املرء أحيانا ، وتعرب إشارته عام يقصده أبلغ ت

 أداء متناســق متنــاغم ، يفتوصـيل ، فكيــف إذا اشـرتكت مــع اللفــظ والـصوت 

يقوم به خطيب حاذق ماهر ، يتفاعل مـع رسـالته ، وخيـرج الكـالم مـن قلبـه ؟ 

 ىل إخراج خطبة جذابة مؤثرة ممتعة ، وإقبال اجلمهور عـيفالشك أن هذا يسهم 

 .ر بام يقول اخلطيب ، والتفاعل معه ، والتأث

عــم ِعــم العــون هــي لــه ، ونِواإلشــارة واللفــظ رشيكــان ، ون: قــال اجلــاحظ 

                                                           

  .٢٦ ص احلويفأمحد / د. َفن اخلطابة ) ١(

  .٦٧عيل حمفوظ ص . َفن اخلطابة ) ٢(
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 ُوبعـد، الرتمجان هي عنه ، وما أكثر ما تنوب عن اللفظ ، ومـا تغنـي عـن اخلـط 

 ىل ، عــموصــوفةفهــل تعــدو اإلشــارة أن تكــون ذات صــورة معروفــة ، وحيلــة 

 . طبقاهتا ودالالهتا يفاختالفاهتا 

ِمن اجلـوارح مرفـ بالطرف واحلاجب وغري ذلك اإلشارة يفو
ْ ق كبـري ، ومعونـة َ

 وخيفوهنـا مـن اجللـيس وغـري  أمور يسرتها بعـض النـاس مـن بعـض ،يفحارضة 

 ، وجلهلـوا هـذا ّ اخلـاصِّاجلليس ، ولوال اإلشارة مل يتفاهم الناس معنى خـاص

 .الباب ألبته 

 : داللة اإلشارة يفوقد قال الشاعر 

ــني ــرف الع ــارت بط ــاأش ــة أهله ـــــتكلم  خيف ـــــذعور ومل ت ـــــارة م إش

ــ ــاْفأيقن ــال مرحب ــد ق ــرف ق ــيم ت أن الط ــب املت ــهال باحلبي ــال وس وأه

 :وقال اآلخر 

ــــــــــاه  القلـــــــــــبىلوللقلـــــــــــب عـــــــــــ ــــــــــل حــــــــــني تلق دلي

ــــــــــيفو ــــــــــاس م ــــــــــاسِ الن  وأشـــــــــــــــباهُمقـــــــــــــــاييس ن الن

ــــــــــى للمــــــــــرءيفو أن تنطــــــــــــــــق أفــــــــــــــــواه ً العــــــــــني غن

  :وقال اآلخر 

ــــا  نفس صـاحبهايف الذي يالعني تبد ــــة أو بغــــض إذا كان مــــن املحب

 حتى ترى من ضـمري القلب تبيانا ةامتوالعـــني تنطـــق واألفـــواه صـــ

  .)١(د والرأس من متام حسن البيان باللسان لياوحسن اإلشارة ب

                                                           

 . باختصار ٧٩ ــ١/٧٨ البيان والتبيني )١(
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ومن شأن املتكلمني أن يشريوا بأيدهيم وأعناقهم وحواجبهم ، فـإذا أشـاروا 

ّبالعيص ، فكأهنم قد وصلو
ًا بأيدهيم أيديا أخرى ِ

)١(.  

 خطـبهم ، ويـذكر يفوقد كان من عادة خطباء العرب أهنم يـشريون بالعـصا 

  .)٢(هم إلياجلاحظ أن ذلك يشء خاص هبم ، ومقصور عليهم ، ومنسوب 

ــروان ــن م ــك ب ــد املل ــال عب ــطر : ق ــذهب ش ــدي ل ــن ي ــة م ــت اخليزران ــو ألقي            ل

  .)٣( كالمي

َوأراد معاوية سحبان ً الكـالم ، وكـان قـد اقتـضبه اقتـضابا ىل وائـل عـُ
فلـم ،  )٤(

          ، فلـم تعجبـه حتـى أتـوه بمخـرصة مـن )٦( فرطلهـا )٥(ينطق حتـى أتـوه بمخـرصة 

  .)٧(بيته 

 موضــعه ، بحيــث يف اخلطبــة جيــب أن يكــون يفهــذا ؛ واســتخدام اإلشــارة 

 ، حني كـان ×ه إليى  توكيد املعنى وجتليته ؛ أال ترإىلتؤدي اإلشارة مع اللفظ 

ويقـرن بـني   »ت أنا والساعة كهـاتنيْعثُب  «:ــ  ً خطبته ــ كام أرشنا سابقايفيقول 

ـــ ؛ أن هــذه اإلشــارة جــاءت   مناســبتها ، وأهنــا يفإصــبعيه الــسبابة والوســطى ـ

                                                           

  .٣/١١٦ السابق )١(

  .٣/١١٧ لسابق ا)٢(

  .٣/١١٩ لسابق ا)٣(

 . أي ارجتله وتكلم به من غري هتيئة )٤(

ــا ي: خــرصة ِ امل)٥( ــصا ونحوهــاُم ــه يفتوكــأ عليهــا كالع ــشار ب ــة ، أو هــي قــضيب ي ــاء اخلطاب         َ أثن

  .١/٢٤٦املعجم الوسيط . ن يتخذه امللوك واخلطباء والكالم ، وكا

  .١/٣٦٤ أي حاول معرفة وزهنا ، راجع السابق )٦(

  .٣/١٢٠ البيان والتبيني )٧(
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 ،  الـرشيفةالنبويـة توكيد معنى االقرتان والتـزامن بـني البعثـة يفأسهمت مع اللفظ 

 . وقرب قيامهاوبني الساعة ، 

كام ينبغي أن تكـون إشـارة اخلطيـب متوافقـة مـع مـضمون كالمـه ، ومعـاين 

ًألفاظه ، فليس من املناسب أن يتحدث اخلطيب ــ مثال ــ عن النـار وجحيمهـا ، 

ًوجهنم وهليبها ، بوجه منبسط وثغر باسم ، كام ال يكـون مـن املناسـب أيـضا أن 

الستبـشار بـالفرج ، بيـنام هـو عـابس  التفـاؤل واإىلخيطب عن األمل ، ويـدعو 

 .الوجه ، مقطب اجلبني 

 جودة اإللقـاء ؛ خيتلـف يفثم إن االستخدام املنظم لإلشارة ، والذي يساعد 

ِمتاما عام تعوده بعض اخلطباء من كثرة احلركة ، والعبث بمالبسهم أو حل
اهم أو ً

 مالئـم ، جبني أحدهم ، أو الضغط بقبضة أيدهيم بعصبية شـديدة ، وتـوتر غـري

 األمـام إىل مكانه يفأو اإلكثار من خلع النظارة ولبسها ، وبعضهم كثري التحرك 

ام نحـن فيـ ونحو هذا ، فهذا العبث ونحـوه ال يـدخل .. ُأخرى الوراء إىلتارة و

 .ه ، بل نرى أنه خيل باألداء ، وربام يرض هبيبة اخلطيب ووقاره في

اسـد ، مثـل مـا حـدث مـن بعـض  معنى فإىل اإلشارة يذا ؛ وجيب أال تؤده

ها بني أصبعني مـن َّ آدم كلبنيإن قلوب «  : اخلطباء حني ذكر احلديث الرشيف 

  ، ؛ حيث قرن الكالم بأن أشار بأصبعيه الـسبابة والوسـطى)١( » أصابع الرمحن

                                                           

 ك القـدر ب تـرصيف اهللا ً حديث عمرو بن العاص مرفوعا ، وقـد رواه مـسلم يف جاء هذا يف)١(

 ك  ، وابـن ماجـة يف٢٦٥٤ رقـم٢٠٤ ـــ١٦/٢٠٣ النـوويرشح . ىل القلوب كيـف شـاء اتع

  .٦٥٣٣ رقم ٣٥٦ ــ ٢/٣٥٥ ، وأمحد ٣٨٣٤رقم . ^ الدعاء ب دعاء رسول اهللا 
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 .  اهللاىلا هذا اخلطيب ــ تعأصبعي الرمحن مثل أصبعيفهذا يوهم أن 

احلركات واإلشـارات لتتناسـب مـع املعنـى  اخلطيب أن يعرف مدلول ىلوع

  :الذي يقصده ــ كام يذكر ذلك بعض الباحثني 

فمثال العني املفتوحة متثل الغيظ أو اخلوف أو اإلعجـاب ، والعـني املغلقـة  «

 التواضع أو البغضاء، والنظر الشزر يرتجم عـن االحتقـار واالسـتهانة إىلتشري 

 .والكراهية 

ًوشامال تنبئ عن الرياء واالشـمئزاز، والعـني املتطلعـة ًوالعني املتحركة يمينا 

ــــز إىل ــــسامء ترم ــــر إىل ال ــــدعاء ، والنظ ــــن إىل ال ــــري ع ــــا األرض تعب   أس لي

  نظرهتـا تفـصح عـن الـشدة واإلثبـات يفأو اخلشوع أو احلياء ، والعني املـستقرة 

 .والرجاء ، والعني الالمعة ترمجان عن الظفر 

 صــفحته مــن خطــوط ىلت بــام يرتــسم عــوالوجــه كلــه معــرب عــن االنفعــاال

ًوأشكال ؛ فارتفاع خطوط اجلبهة قليال يمثل االنتبـاه ، وارتفاعهـا كثـريا يرسـم  ً

ــيم ، أو األمل  ــشة أو الفــرح العظ ــيمالده ــاألل ــدل ع ــها ي  القلــق ىل ، وانخفاض

 .والتفكري 

 ىل التحـدي ، والوقفـة املنحنيـة تـدل عـىلوالوقفة املعتدلـة الناهـضة تـدل عـ

 األمام ينبئ عن التقدم وعن إىلوالشفقة واالستسالم ، وانطالق الذراع احلنان 

  .)١(» التهديد وهكذا 

                                                           

  .٢٨ ــ ٢٧ ص احلويفأمحد / َفن اخلطابة د) ١(
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تنبــه الــسامعون لــه فيوحيــسن أن تــسبق اإلشــارة القــول ممهــدة لــه منبئــة بــه ، 

 ثبـات ، فاإلشـارة تكـون َثبت فضلفيه ، إلي وقت احلاجة يفويرتقبونه ، ليجيء 

  .)١( القول ، فاإلشارة مثلها ىل سابقة عمع الفكرة مصاحبة هلا ، والفكرة

   ا    

ّاخلطيب املسلم عنوان لدعوته ، وسفري لدينـه ، أيـنام حـل وأيـنام ارحتـل ، إن 

فليكن مجيال ، حسن املظهر ، وليكن تطبيقا عمليـا ملبـادئ الـدعوة اإلسـالمية ، 

 .الداعية إىل النظافة والتجمل والتطهر 

: سـبحانه وقال، ] ٤:املدثر[ ﴾¦ § ﴿ : ×الداعية األول ىل يويص اقال تع

﴿     ° ¯ ® ¬ « ª   ﴾ ]٢٢٢:البقرة [. 

 قلبـه ال يـدخل اجلنـة مـن كـان يف «:  قال ×عن النبي  وعن ابن مسعود 

ًإن الرجل حيب أن يكون ثوبه حـسنا ، ونعلـه :  قال رجل  ،»مثقال ذرة من كرب 

ُجلامل ، الكرب بطر احلق وغمط الناسإن اهللا مجيل حيب ا« : حسنة ، قال  َْ َُ «  )٢(.  

  دائــرة الــضوء ، وأي إمهــال يفواخلطيــب يكــون حمــط أنظــار اجلمهــور ، ويف

 نظـرة اجلمهـور  أنه سوف ينعكس بالسلب عـىلمظهره ، أو هندامه ، الشك يف

 والعكـس صـحيح ، فاخلطيـب له ، وربام يقلـل مـن احـرتامهم وتقـديرهم لـه ،

 سمته ومنظره ؛ تكربه العـني ،  مظهره ، النظيف يفه ، اجلذاب يف ملبساألنيق يف

                                                           

  .١٥٢الشيخ أبو زهرة ص . َاخلطابة ) ١(

 :َ ، ومعنى بطر احلق ٩١ رقم ٢/٨٩رشح النووي .  ك اإليامن ب حتريم الكرب رواه مسلم يف) ٢(

ْدفعه ورده ، وغمط الناس  َ  .احتقارهم : ّ
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 . االرتياح رؤيته وهتابه النفس ، وتبعث عىل

ً اخلطيب نفسه ، إذ يمنحه شعورا بالثقـة بل إن حسن املظهر له أثر طيب عىل

َأرسل سؤال إىل جمموعة كربى من الناس من قبل عامل نفـيس « واالرتياح ، وقد 
ِ ِ

ْ ُ

 أنفسهم ، فأمجع كـل عن التأثري الذي ترتكه املالبس يفة ، يتساءل ورئيس جامع

 أهنـم عنـدما يكونـون بمظهـر الئـق وأنيـق ، ويتأكـدون مـن ذلـك ، األفراد عىل

يشعرون بتأثري ذلك ، ومن الصعب رشح ذلك الشعور، ألنه غري حمـدد ، رغـم 

ًكونه حقيقيا ، فقد منحهم الثقة بالنفس ، ورفع تقديرهم الذايت 
)١(.  

  ب وا  

مـن عبـارات  كالم اخلطبة الذي يتفوه به اخلطيـب َّصَن: ونقصد باألسلوب 

ِّسلوب ينبغي أن يكون بليغا مـؤث، فهذا األُومجل وتراكيب لفظية  ًرا ِّا ، ومـصورً

 .ًللمعاين التي يقصدها اخلطيب أصدق تصوير، ومعربا عنها أمجل تعبري 

 ، فهـام َ واالسـتاملةَن من أهم أسسها اإلقناع أَاخلطابةوقد مر بنا عند تعريف 

 والعقول ، وهبـام َج هبام القلوبِ منزلة القبول ، وتلإىل هبام اخلطبة ىقجناحان تر

ِيقب  ىلَ اخلطيب املستمعون ، ويتفاعل معـه املخـاطبون ، ومـن هنـا كـان عـىلل عُ

ول اخلطيب أن يـصوغ أسـلوبه صـياغة حتقـق اإلقنـاع واالسـتاملة ، ليكـون القبـ

 .والتأثري 

 . واألسلوب الذي يتحقق به هذان العنرصان ينبغي أن يتسم بالبالغة والقوة

 .فالبالغة متنح الوضوح واإلقناع 

                                                           

  .٩٠َفن اخلطابة دايل كارنغي ص ) ١(
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 .والقوة متنح التأثري واالستاملة 

 .ا  أن يكون أسلوبه بليغا وقويا ومؤثرفليحرص اخلطيب عىل

 يف، ومعنـاه وأحسن الكالم مـا كـان قليلـه يغنيـك عـن كثـريه : قال اجلاحظ 

اه مـن نـور احلكمـة ّظاهر لفظه ، وكان اهللا عز وجل قد ألبسه من اجلاللـة وغـش

ً قائله ، فـإذا كـان املعنـى رشيفـا واللفـظ بليغـا ، ى حسب نية صاجه ، وتقوىلع ً

ّع ، بعيدا من االستكراه ، ومنزالطب وكان صحيح  ا عـن ونها عن االختالل مصً

َ الرتبــة الكريمـة ، ومتــى فــصلت يفث  القلـوب صــنيع الغيـيفالتكلـف ؛ صــنع 

 هذه الصفة ؛ أصـحبها اهللا مـن ىل هذه الرشيطة ونفذت من قائلها عىلالكلمة ع

 اجلبـابرة ، وال ُيمتنع معه من تعظيمها صدور ال ق ومنحها من التأييد ، مافيالتو

  .)١(ل عن فهمها معه عقول اجلهلة َذهَي

واإلبانـة عـن مقـصده فقـد حـاز  إفهـام النـاس ىلوكلام كان اخلطيب قادرا ع

: قال إبراهيم بن حممد بن عيل بـن عبـد اهللا بـن عبـاس « البالغة مع الفصاحة ، 

 الـسامع مـن سـوء إفهـام النـاطق ، وال يـؤتى ى من حظ البالغة أن ال يؤتيفيك

  .)٢(» الناطق من سوء فهم السامع 

 إىلوصــل  كــان أســلوبه قويــا ، و؛رج مــن قلبــه َاخلطيــب خيــ ُكــالموإذا كــان 

  . فيهمّقلوب الناس وأثر 

 يفالكلمـة إذا خرجـت مـن القلـب وقعـت : وقد قال عامر بن عبـد قـيس « 

                                                           

  .١/٨٣ البيان والتبيني )١(

  .١/٨٧ السابق )٢(
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 ـــالقلب ، وإذا خرجـت مـن اللـسان مل جتـاوز اآلذان ، وقـال احلـسن رمحـه اهللا 

ّ ومل يرق عندها  ، فلم تقع موعظته بموضع من قلبهُظِوسمع رجال يع :  فقـال ـــِ

  .)١(»  أو بقلبي يا هذا إن بقلبك رشا

 : هذا إىلويضاف 

 . من التعقيد خالياأن يكون األسلوب * 

 . التي سيقف عليها بعناية َ املقاطعُوأن خيتار اخلطيب* 

 .وأن تكون اجلمل قصرية بقدر اإلمكان * 

 . من األخطاء النحوية ، واللغوية خالياوأن يكون الكالم * 

ثــري هبــذا في واملجــاز والكنايــة وأن يــستعمل اخلطيــب اخليــال واالســتعارة* 

 .املشاعر والعواطف 

، ه ، فتارة يأيت بأسلوب االسـتفهامفي األسلوب ويتفنن يفع ِّونوينبغي أن ي* 

يعمد إىل تقرير احلقائق وسوقها يف أسـلوب وأخرى بأسلوب التعجب ، وثالثة 

 .وهكذا ... يأيت بأسلوب رضب املثلورابعة ،  ٍّربيَخ

 اجلزلـه فاملعاين لفظ يناسبه ، يفيفرغ املعنى  أي  ،ً متيناوأن يكون األسلوب* 

 .حتملها ألفاظ لينة لطيفة حتملها ألفاظ فخمة قوية ، والرقيقة 

 يتعلـق فـيام، ونوضح املقـصود ها هذا اإلمجال فيّ أخرى نفصل ً مرةٌدْولنا عو

                                                           

  .٨٤ ــ ١/٨٣البيان والتبيني  )١(
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 عنــد احلــديث عــن املرحلــة النهائيــة مــن مراحــل تكــوين وذلــكباألســلوب ، 

 .ِّ وهو مكمل ملا هنا  وهي مرحلة التعبري ، وصياغة اخلطبة ، ،اخلطبة

ّ هبـا ، وال يتـأتى لـه ُية التي ال يسعه إال التحقـقداعتلك مقومات اخلطيب ال

  .ا ، واهللا املستعان  األخذ هب رسالته بدون يفُ والنجاحُالنهوض

ا   ا    )١(  

ِمر ب كوين اخلطيـب ، وهـو  بـإبراهيم بـن جبلـة بـن خمرمـة الـسر املعتمـُ بنُرشّ

ِيعلم فتياهنم اخلطابة ؛ فوقف ب َ  فظن إبراهيم أنه إنام وقف ليستفيد أو ليكـون ٌرشِّ

َّرجال من النظارة ، فقال برش ًفحا واطـووا عنـه كـشحا َارضبوا عام قال ص: ًَّ ً
)٢( ، 

 : الكالم ثم دفع إليهم صحيفة من حتبريه وتنميقه ، وكان أول ذلك

هـا إيـاك ، فـإن قليـل تلـك ِ بالـك وإجابتِخذ من نفـسك سـاعة نـشاطك وفـراغ

   الـصدور ،  يف األسـامع ، وأحـىلًحسبا ، وأحسن يفًالساعة أكرم جوهرا ، وأرشف 

ٍوغرة ٍوأسلم من فاحش اخلطأ ، وأجلب لكل عني
ّ ، مـن لفـظ رشيـف ومعنـى  )٣(  ُ

 واملطاولـة ّدَ بالكـُك األطـولُ يومـبديع ، واعلم أن ذلك أجدى عليك ممـا يعطيـك

                                                           

 ، واجلـاحظ يف ١٤١ ـــ ٤/١٣٩ٌّأورد هذه الصحيفة كـل مـن ابـن عبـد ربـه يف العقـد الفريـد ) ١(

 ، وعند اجلاحظ زيادة مل يوردها ابن عبد ربـه ، وقـد أثبـت هنـا ١٣٩ــ ١/١٣٥البيان والتبيني

 . رواية اجلاحظ 

كـان و،   تـصانيفَوصـاحب ،  املعتزلـةَشـيخكـان ،  ُّ، ثـم البغـدادي ُّرش بن املعتمـر الكـويفوب       

َ يراجع . مات سنة عرش ومئتني ، أخباريا شاعرا متكلام   .١٠/٢٠٣سري أعالم النبالء : ُ

 .اعرضوا عام قاله : أي ) ٢(

 .ة من كل يشء أنفسه وأكرمه ّرُالعني والغ) ٣(
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ــالتكلف واملعــاودة، واملجاهــدة ً يكــون مقبــوال  أن)١(، ومهــام أخطــأك مل خيطئــك وب

ًقصدا، وخفيفا عىل ، وإيـاك كام خرج مـن ينبوعـه ونجـم مـن معدنـه، وً اللسان سهالً

ّوالتوعر 
ك ، َفإن التوعر يسلمك إىل التعقيد ، والتعقيد هـو الـذي يـستهلك معانيـ )٢(

ً معنـى كـريام ؛ فليلـتمس لـه لفظـا كـريام ، فـإن حـق )٣(شني ألفاظك ، ومـن أراغ ُوي ًً

ــام  ــن حقه ــرشيف ، وم ــظ ال ــرشيف اللف ــى ال ــسدمها )٤(املعن ــام يف ــصوهنام ع  أن ت

ً مــن أجلــه أن تكـون أســوأ حــاال منــك قبــل أن تلــتمس ُودُ، وعــام تعــ )٥(وهيجـنهام 

 .ام إظهارمها ، وترهتن نفسك بمالبستهام وقضاء حقه

ً الــثالث أن يكــون لفظــك رشــيقا عــذبا ،  ثــالث منــازل ؛ فــإن أوىلفكــن يف ً

ًوفخام سهال ، ويكون معناك ظاهرا مكشوفا ، وقريبا معروفا ، إما عند اخلاصـة  ً ًً ً ً

ت ، واملعنـى ْ للعامـة أردَ ، وإما عنـد العامـة إن كنـتَتْ للخاصة قصدَإن كنت

ّك لـيس يتـضع بـأن يكـون مـن ليس يرشف أن يكون من معاين اخلاصة ، وكذل

 ،  الصواب وإحراز املنفعـة مـع موافقـة احلـالين العامة ، وإنام مدار الرشف عىلمعا

ُّ واخلـايصُّيّوما جيب لكل مقام من املقال ، وكذلك اللفظ العام  ، فـإن أمكنـك ّ

 لك ، واقتـدارك عـىللغ من بيان لسانك ، وبالغـة قلمـك ، ولطـف مـداخْبَأن ت

 اخلاصة ، وتكسوها األلفاظ الواسطة التـي ال َم العامة معاينِفهُنفسك ، إىل أن ت

                                                           

 .الخ ... ًأي مهام يغب عنك من املعاين  واأللفاظ فلن يفوتك أن يكون مقبوال وخفيفا ) ١(

ـــه تعـــرس : َّتـــوعر فـــالن ) ٢( ـــوعر األمـــر علي ـــوعر يف الكـــالم حتـــري ، ُتـــشدد ، وت املعجـــم . ّوت

  .١٠٨٦ ــ ٢/١٠٨٥الوسيط

  .١/٣٩٦ راجع املعجم الوسيط. أراد وطلب : أي ) ٣(

 .اللفظ واملعنى : أي ) ٤(

 .يقبحهام : أي ) ٥(
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 .و عن األكفاء فأنت البليغ التام ُتلطف عن الدمهاء ، وال جتف

يـك وال تــسمح لــك عنــد أول  ال تواتيــك وال تعرت األوىلُفـإن كانــت املنزلــة

 وإىل  إىل قرارهـاِرصَهـا ومل تـَ مل تقـع موقعَ اللفظـةُف ، وجتـدّ أول تكلـنظرك ويف

 نـصاهبا ، ومل  مركزهـا ويفّل يفُ مل حتـَحقهـا مـن أماكنهـا املقـسومة هلـا ، والقافيـة

 كرههـا عـىلُمن موضـعها ، فـال ت  مكاهنا ، نافرةقة يفِتصل بشكلها ، وكانت قل

 قـرض الـشعر َ غري أوطاهنا ، فإنـك إذا مل تتعـاطاغتصاب األماكن ، والنزول يف

ِ، مل يع م املنثوراملوزون ، ومل تتكلف اختيار الكال  .ك برتك ذلك أحد ْبِ

ْفإن أنت تكلفتهام ، ومل تكـن حاذقـا مطبوعـا وال حم ُ ً ً لـشأنك ، بـصريا بـام ِكـامً

ن هو دونك أنه فوقك  ، َ مىً عيبا منه ، ورأُّن أنت أقلَك مَعليك وما لك ، عاب

 ى الـصنعة ، ومل تـسمح لـك الطبـاع يفيت بأن تتكلف القـول ، وتتعـاطِلُفإن ابت

أول وهلة ، وتعاىص عليك بعـد إجالـة الفكـرة فـال تعجـل وال تـضجر، ودعـه 

ده عند نشاطك وفراغ بالك ، فإنك ال تعدم ِبياض يومك وسواد ليلتك ، وعاو

ْ عرق ك طبيعة ، أو جريت من الصناعة عىلاإلجابة واملواتاة ، إن كانت هنا
ِ)١(.  

َفإن متنع عليك بعد ذلـك مـن غـري حـادث شـغل عـر َ ٍ ْ ُ ِ ض ، ومـن غـري طـول ّ

 الـصناعات إليـك ، ىأن تتحول من هذه الصناعة إىل أشـهإمهال فاملنزلة الثالثة 

 ّع إليه إال وبينكام نسب ، واليشء ال حيـنِوأخفها عليك ، فإنك مل تشتهه ومل تناز

 طبقـات ، ألن النفـوس ال ه ، وإن كانـت املـشاكلة قـد تكـون يفإال إىل ما يشاكل

رغبـة ، وال تـسمح بمخزوهنـا مـع الرهبـة ، كـام جتـود مـع جتود بمكنوهنـا مـع ال

                                                           

ْالعرق ) ١(
  .٢/٦١٧ املعجم الوسيط. اليشء القليل : ِ
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 .الشهوة واملحبة فهذا هذا 

 بينهـا وبـني املـستمعني َينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار املعـاين ، ويـوازن: وقال 

 لكل طبقة من ذلك كالما ، ولكل حالة من ذلـك َوبني أقدار احلاالت ، فيجعل

 قـدار املعـاين عـىل أَمِسْقـَأقـدار املعـاين ، وي  الكالم عىلَم أقدارِسْقَمقاما ، حتى ي

 .    ـ أ ه.  أقدار تلك احلاالت  املقامات ، وأقدار املستمعني عىلأقدار

 

 

***** 
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������������ �

  ء ا، وأاؤ 
:   

 الداعية رسالة خطـرية ، ومهمـة جـسيمة ، وأمانـة إن اخلطبة يف نظر اخلطيب

ثقيلة ، إذ إنه يوظف خطبته إلحقاق احلـق ، وإبطـال الباطـل ، ويتوسـل هبـا إىل 

ًدعوة الناس لإلسالم عقيدة ومنهجا ، وحتذيرهم من غـريه ، وإيقـاظ املـسلمني 

يف هـذا الـزمن مـن سـبات عميـق ، وإنعاشــهم مـن غيبوبـة طـال أمـدها ، حتــى 

 بكل أسف ــ يف ذيل القافلة ، ومؤخرة الركب ، وقد سـبقهم مـن كـان صاروا ــ

بــاألمس خلفهــم ، وتبعــا هلــم ، فهــو يعمــل عــىل إهناضــهم مــن هــذه الكبــوة ، 

واألخذ بأيدهيم إىل رصاط اهللا املستقيم ، الـذي يوصـلهم إىل العـزة والفـالح يف 

 . معاشهم ومعادهم

طبـة وتـشييد بنياهنـا بدقـة ومن ثـم كـان مـن الـرضوري االهـتامم بإعـداد اخل

وعناية ، عىل هدى وبصرية ، وإخالص يف اإلعداد هللا رب العاملني ، مع شـعور 

كـي ، دائم من اخلطيب باملسؤولية ، وعظم األمانة ، وقدر املهمة التي يقـوم هبـا 

 . تتحقق األهداف 

ِعجـل عليـك الـشيب يـا أمـري املـؤمنني :  وقد قيل لعبـد امللـك بـن مـروان  َ !       

َّوكيف ال يعجل عيل وأنا أعرض عقيل عىل النـاس يف كـل مجعـة مـرة أو « : قال 

َيعني خطبة اجلمعة ، وبعض ما يعرض من األمور » مرتني  َ «)١( . 

                                                           

 . ٤/٢٣٣، والعقد الفريد ١/١٣٥البيان والتبيني ) 1(
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  ا  ااد وارل  

ــا  ــضري ملادهت ــداد وحت ــبقها إع ــد س ــون ق ــا أن يك ــى إم ــة تلق ٌهــذا ، وأي خطب ٌ َ ُ

ِّوأجزائها ومكوناهتا ، وإ
ًما أن تكون قـد ألقيـت عـىل البداهـة ، أو ارجتـاال ، أي ِ ُ

 .دون حتضري  سابق 

ًونلقي ضوء عىل كل من اإلعداد واالرجتال ، قبـل الـرشوع يف احلـديث عـن 

 : كيفية إعداد اخلطبة وتكوينها ، وذلك عىل النحو التايل 

 اد وأا :  

ري اخلطبـة ، باختيـار األخـذ باألسـباب املمكنـة لتحـض: واملقصود باإلعـداد 

ــة ،  ــا املختلف ــة ، وأدلته ــا العلمي ــداد مادهت ــا وإع ــسيم عنارصه ــوعها وتق موض

 .  ًوتنسيق أجزائها متهيدا إللقائها 

َوال شك أن لإلعداد مزايا وفوائد مجـة ، ال يـامري فيهـا أحـد ، كـام أنـه يعـود  ّ

 . باآلثار احلسنة عىل إلقاء اخلطبة ، وبلوغ اخلطيب أهدافه املرجوة 

ِكـان كثــري مـن البلغــاء يعـدون خطـبهم وهيــذبوهنا ، ويتمرنـون عــىل « ولقـد 
ُ

إلقائها ، هكذا كان يفعل شيـرشون ، وكـان كانتليـان مـن أسـاتذة اخلطابـة عنـد 

الالتــني يــرى أن االرجتــال ال يتهيــأ للمــرء إال يف آخــر عمــره بعــد أن يكــون قــد 

يع خطباء أثينـا كـانوا تدرب ومترن ، وكتاب اجلمهورية ألفالطون يوضح أن مج

ّينمقـون العبــارات قبــل أن يلقــوا خطــبهم ، ولــذلك تــرتاءى فيهــا آثــار التعمــل  ُ

 . والتنقيح واإلعداد 

ًوكــــان حمظــــورا عــــىل املتقاضــــني أن يرتافعــــوا يف املحــــاكم ، فــــاحرتف 
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ُّالسفسطائيون بإعداد اخلطب وبيعها ألصـحاب القـضايا ليـستظهروها ، ويلقوهـا 

ّذا قل املرجتلون يف اليونان وقل فـيهم مـن جيـرس عـىل اخلطابـة قبـل يف املحاكم ، وهل

 .  )١(» ّالرتوي والتميل يف موضوعه ، ألنه خيشى نقد السامعني خلطبته 

ًوكان الغالب يف العرب أهنم يلقون خطبهم عىل البدهية ارجتـاال ، ومـع هـذا 

حيـث كـان ًفقد كان حتضري اخلطبة موجودا فيهم ، وكـذلك الـشأن يف الـشعر ، 

 . ُمن كبار شعرائهم وخطبائهم من ال يقبل عىل القول دون إعداد سابق 

ًومن شعراء العرب من كان يدع القصيدة متكث عنـده حـوال          : قال اجلاحظ  َ َ

ًكريتا  ِ ً، وزمنا طويال ، يردد فيهـا نظـره ، ويقلـب فيهـا رأيـه ، اهتامـا لعقلـه ،  )٢(َ ً ً

ًقلـه زمامـا عـىل رأيـه ، ورأيـه عيـارا عـىل شـعره ، ًوتتبعا عـىل نفـسه ، فيجعـل ع ً

ًإشفاقا عىل أدبه ، وإحرازا ملا خوله اهللا تعاىل مـن نعمتـه ، وكـانوا يـسمون تلـك  ً

ًاحلوليات ، واملقلدات ، واملنقحات ، واملحكامت ليصري قائلها فحال : القصائد  ّّ َ َّْ

ْخنذيذا  ًوشاعرا مفلقا  )٣(ِ ِْ
ُ ً «)٤( . 

 : شاعر  ــ وكان أخطب الناس ُوقال البعيث ال

ًإين واهللا ما أرسل الكـالم قـضيبا 
ًخـشيبا  )٥(

، ومـا أريـد أن أخطـب يـوم  )٦(

                                                           

 . باختصار ١٨٧ــ ١٨٦ص . أمحد احلويف /فن اخلطابة ، د) 1(

َسنة كريت ، وحول كر) 2( َْ   . ٢/٨١٣تام العدد ، وكذلك اليوم والشهر ، املعجم الوسيط : يت َ

َّالشاعر املجيد املنقح ، واخلطيب البليغ املفوه ، السابق : ِاخلنذيذ من الشعراء ) 3( ِّ١/٢٦٧ . 

ًمفلقا « ، ومعنى ٢/٦البيان والتبيني ) 4( ِ أفلـق ) : ٢/٧٢٧(ًحاذقا ، ويف املعجـم الوسـيط : أي » ُ

ِى بام يعجب يف شعره أت: ُالشاعر  ِفهو مفلق ، ُ ْ ُ . 

  . ٢/٧٧٠تكلم به عىل غري إعداد وهتيئة ، املعجم الوسيط : اقتضب الكالم ) 5(

َخشب الشعر أو الكالم أو العمل : يقال ) 6( َ َ ِّ  . بترصف ٢/٢٤٣ّمل يتأنق فيه ومل يتقنه ، السابق : أي ، َ
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 . )١(َّحفل إال بالبائت املحكك 

ــه : قــالوا  َوأرادوا عبــد اهللا بــن وهــب الراســبي عــىل الكــالم يــوم عقــدت ل َّ

القـضيب ، وملـا والكـالم  )٢(وما أنا والرأي الفطري « : اخلوارج الرياسة ، فقال 

ْفرغوا من البيعة له قال  ّدعوا الرأي يغـب « : َ
ُفـإن غبوبـه يكـشف لكـم عـن  )٣(ِ

ْحمضه  َ « . 

ّوقيل البن التوأم الرقايش   . )٤(» ًما أشتهي اخلبز إال بائتا « : تكلم ، فقال : ّ

وقــد أخــرب عمــر بــن اخلطــاب أنــه يف يــوم الــسقيفة ــــ حــني مبايعــة أيب بكــر 

ً عزم عىل أن يقول كالمـا كـان قـد أعـده وجهـزه سـلفا ، ويف هـذا باخلالفة ــ قد ّ ّ ً

ُفلام سكت ــ يعني خطيب األنـصار ـــ أردت أن أتكلـم ، وقـد زورت « : يقول  ّ ْ َ
إلـخ » ... يف نفيس مقالة قـد أعجبتنـي ألريـد أن أقـدمها بـني يـدي أيب بكـر  )٥(

 . )٦(كالمه 

ن قيمـة وتقـدير يف نفـوس فهذه األقوال واملواقف ، تفـصح عـام لإلعـداد مـ

 . أولئك اخلطباء والشعراء البلغاء 

                                                           

 . ن وإجراء التفكري فيه ، قبل أن يصبح يف احلفل ال يتكلم إال بكالم سبق له إعامل الذه: أي ) 1(

ِكل ما أعجل به قبل نضجه ، ويقال : الفطري ) 2( ْرأي فطري ، أي خطر بالبال وأبدي بال تثبت ، : ُ ُ

  . ٢/٧٢٠املعجم الوسيط 

 . ّأي يبقى زمنًا يقلب فيه الرأي ويردد فيه النظر ، ليقال بعد أناة وروية ) 3(

  . ٢٠٥ــ ١/٢٠٤ البيان والتبيني) 4(

  . ١/٤٢١ّهيأه وأعده ، املعجم الوسيط : ّزور الكالم يف نفسه ) 5(

   . ٢/٦٥٩السرية النبوية ) 6(
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ثـم إن إعـداد اخلطبــة وحتـضريها ال يــنقص مـن قـدر اخلطيــب ، وإنـام الــذي 

ينقص من قدره أن ال جييد يف خطبته ، وهيجم عىل املوضـوع مـن غـري علـم وال 

ًاستعداد ، فيضطر ألن يقول كالمـا تافهـا ، فارغـا مـن أي مـضمون ، لـيمأل  ً بـه ًُ

 .الوقت وكفى 

 .ُبل إن اإلعداد يثري حصيلته ومعلوماته ، ويزيده ثقة يف نفسه 

وهو دليل عىل تقدير اخلطيب للمسؤولية امللقاة عىل عاتقـه ، ودليـل تقـديره 

 . واحرتامه جلمهوره 

وإن اخلطيب الذي ال يقدر هـذا األمـر ، ويغـرت بثنـاء النـاس عليـه يف بعـض         

باستمرار عىل اإلقدام عىل احلديث واملشافهة من غري حتـضري املواقف ، ويتجرأ 

ًوحتديــد ملــا ســيتحدث فيــه مــسبقا ؛ رسعــان مــا يفقــد احرتامــه لــدى مجهــوره ، 

 . ّوينفض الناس من حوله 

  أال   ا وااد

ثم إن هناك حـاالت بعينهـا ال بـد فيهـا مـن التحـضري واإلعـداد للموضـوع 

 :ذلك ومن ، بشكل جيد 

إذا كان اخلطيب مبتدئا فهو أحوج الناس إىل اإلعداد والتحضري ، فـإذا كـان 

ًحريــصا عــىل طــرد اخلــوف ، والــتخلص مــن التهيــب مــن مواجهــة اجلمهــور ، 

ًوحريصا عىل أن حيوز عىل أكرب قدر من الثقة والثبات ، وقـوة الشخـصية ، فـإن 

ًامه عىل احلـديث مهمـال حاجته إىل التحضري أشد من حاجة غريه إليه ، وإن إقد ِ

ِّالتحضري هلو لون من القتل البطيء ملقدرته اخلطابية ، وأجـدر أن يعرضـه لفقـد  ُ ْ َ ُ َ

 . الطمأنينة والثقة ، أثناء خماطبة اجلمهور 
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، وكذلك اخلطيب الذي يريد أن خيطب يف موضوع لـيس لـه بـه علـم سـابق 

ٍ وإال فهــو كــساع إىل ،وال معرفــة تامــة بجوانبــه ، ال بــد لــه أيــضا مــن التحــضري 

 . ميدان احلرب دون سالح 

َوقد يوجد اخلطيب يف بيئة معانـدة خماصـمة تـتلمس لـه اهلفـوات واألخطـاء 

ويتتبعون زالته ليجعلوا منها مادة للنقد واهلجوم عليه ، فمثل هـذا اخلطيـب ال 

ــىل  ــة ع ــوت الفرص ــي يف ــوعه ، ك ــد ملوض ــضري اجلي ــن التح ــذلك ع ــه ك ــى ل ّغن

 . هجومهم عليه وانتقادهم له خصومه، ويتفادى 

وقــد يعمــد اخلطيــب إىل تنــاول موضــوع غريــب عــىل مجهــوره ، خــارج عــام 

يألفون ، فعليه يف هذه احلال أن يـستعد بالتحـضري ، ويتـسلح باإلعـداد اجليـد ، 

 . َحتى يتمكن من اإلقناع واالستاملة ، ويأمن منازعة اجلمهور له 

ا إال اإلعــداد والتحــضري بعنايــة ثــم إن هنــاك مواقــف بعينهــا ال يــصلح فيهــ

اخلطب القضائية التي ال بد فيها من الرجوع إىل نـصوص القـانون : فائقة، مثل 

أو الدستور ، ودراسة القضية حمل املرافعة دراسـة واعيـة تامـة ، ومثـل اخلطـب 

السياسية ، خاصة ما كان منها يشتمل عىل بنـود ونـصوص ملزمـة كاملعاهـدات 

وكان سعد زغلول مع قدرته عـىل االرجتـال ، وعظـيم « ، واالتفاقيات ونحوها 

إملامه بام يقول ؛ يكتب خطبه إذا كانت رسمية أو شـبه رسـمية ، حتـى ال يـسبق 

 . )١(» لسانه حتت تأثري احلامسة إىل ما ال يريد أن يقيد نفسه به 

فكل تلك احلاالت وأشباهها مما يدعو اخلطيب وحيتم عليـه أن هيـتم بإعـداد 

                                                           

  . ١٣٨ص. اخلطابة ، أبو زهرة ) 1(
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 .، وحتضريه بشكل جيد موضوعه 

البـد للخطيـب الـذي حيـرتم نفـسه « : ًوحقا ما يقوله األستاذ البهـي اخلـويل 

ويقدر واجبه ، أن يعـرف مـا سـيقول ، البـد أن يعـد ملوقفـه مادتـه مـن األفكـار 

واخلواطر املناسبة ، وأن هييئها يف نفسه ، وأن جييلها يف ذهنه أكثـر مـن مـرة فـإذا 

ثابت النظرات ، مالـك لزمـام ، وقف وهو رابط اجلأش وقف الداعية ليتكلم ؛ 

ُنفسه وزمام موضوعه، مستندا إىل ما أعد من ذخرية ، فإذا فتح له يف موقفه عـن  ً

 . )١(» جديد من اخلواطر واملعاين فبها ونعمت ، وإال فحسبه أن ينفق مما لديه 

ــد ــاء يف جمــال ال ــدى كثــري مــن اخلطب ــا ل ــا نلحــظ اآلن ضــعفا بادي ًولعلن عوة ً

ًاإلسالمية ، وما هذا إال ألن كثريا منهم هيملون يف إعداد اخلطبـة ، وال هيتمـون 

بتحضريها عىل الوجه الالئق هبا ، فال عجب أن غدت اخلطابة واحلالـة هـذه يف 

ًوضع ال حتسد عليه ، وأمست شاحبة هزيلة شكال ومضمونا  ً . 

  ق اط  

قـد ذكـر األسـتاذ الـشيخ أبـو وللتحضري طـرق خمتلفـة ، وصـور متعـددة ، و

ًزهرة من هذه الطرق ستا ، نشري إليها موجزة عىل النحو التايل 
)٢(   : 

ــ فمن اخلطباء من يكتفي يف حتـضريه بدراسـة املوضـوع دراسـة تامـة ، ثـم ١

مجع عنارصه يف خاطره ، وترتيبها بينه وبني نفسه ، ويستحرض األلفـاظ الالئقـة 

ة باملوضوع ، وهذه طريقة ال يتبعهـا إال املتمـرن عـىل باملقام ، والعبارات اجلدير

املواقف اخلطابية الذي اندرج يف سلك اخلطباء ، ويظهر أن خطباء العرب كـان 

                                                           

 . ٢٦٧ص . تذكرة الدعاة ) 1(

 . ١٤٢ــ ١٣٩ص. راجع اخلطابة ) 2(
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 . عىل هذه الشاكلة 

ًــ ومن اخلطباء من يدرس املوضوع وهييـئ معـاين اخلطبـة ، ويرتبهـا ترتيبـا ٢

بها عند اخلطبـة لتكـون ًحمكام ، ثم يكتب عنارصها وأجزاءها يف مذكرة يستصح

ِمرجعا له وضابطا ، وليحفظ املعاين واألفكار مـن أن تـضيع بـضالل الـذاكرة ،  ً ً

وذلك النوع من اخلطباء كثري ، وهي كسابقتها ال يتجه إليهـا إال اخلطبـاء الـذين 

مرنوا عىل القول ، يتجهون إليها من غري قصد ، بل بمقتىض اإللف واالعتيـاد ، 

 : ابقتها ولكنها متتاز عن س

 . أ ــ بأهنا تفيد ضعيف الذاكرة وال حيتاج إليها قوي الذاكرة 

ًب ــ وبأهنا حتسن إذا كانـت اخلطبـة طويلـة ، مجعـا ألشـتاهتا ولكـيال يقـع يف  ُ َ

 . التكرار اململ 

ّــ ومن اخلطباء من يطلع عىل املوضوع ، ويدرسه بعناية ، ثم يتكلم فيه بينه ٣

ّغرفة انفرد فيهـا ، أو يف مكـان خلـوي ، أو يـتكلم وبني نفسه بصوت مرتفع يف 

َعىل بعض الناس ، وعنـدي أن هـذه الطريقـة يعمـد إليهـا مـن يريـد أن يـريب يف 

 . نفسه طريقة إلقاء خاصة ، ويمرن عليها حتى تصري له ملكة وعادة 

ــ ومن اخلطباء من يكتب اخلطبة ، ويتحرى يف الكتابة أبلغ األساليب التي ٤

ّغايته ، وتؤدي به إىل ما يريد ، وحيكم معانيها ، وحيملها كل ما يبغي توصله إىل  َ
ِ ُ

من وسائل التأثري ، وطرق اإلقناع التي يصوهبا نحو هدفه ، وبعـد الكتابـة يقـرأ 

ًما كتب مرارا، وينقحه يف كل مرة وهبذه القراءة التي يتحرى هبا جودة اإللقاء ، 

ًالرتتيب التام بذاكرتـه ، وحيفـظ كثـريا وحسن النطق ، تعلق معاين اخلطبة مرتبة 

ّمن ألفاظها وعباراهتا ، وهذه الطريقة يتبعها كثري من املحامني يف القـضايا ذات 
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الشأن ، التي حتتاج إىل حتضري كبري ، ومجع لعـدة نـصوص قانونيـة ، أو عبـارات 

 . جاءت عىل ألسنة الشهود 

ً ، ثم حيفظوهنـا حفظـا ــ ومن اخلطباء من يكتبون خطبهم وحيسنون حتبريها٥

ًتامــا ، ومــنهم مــن يتحلــل أحيانــا ممــا حفــظ ، إن وجــد املقــام يدفعــه إىل غــريه ،  ً

 . ًومنهم من يكتب وحيفظ بدون أن يغري شيئا 

ــ ومن الناس من يكتب اخلطبة ثم يلقيها بالقراءة يف القرطاس الذي كتبها ٦

ذه الطريقــة ، فيــه ، وأكثــر املحــارضين يف موضــوعات علميــة يف مــرص عــىل هــ

ًوحيسن ملن يسلك ذلك املسلك سواء أكان خطيبـا أم حمـارضا أن يقـرأ مـا كتـب  ً

َقراءة جيدة قبـل إلقائـه ، وعنـد اإللقـاء جيتهـد يف أن يلقـي بعـض املحـارضة أو 

اخلطبــة مــن غــري املكتــوب ، ليكــون يف ذلــك جتديــد يف اإللقــاء ، وأن يكــون يف 

ًتـا بعـد آخـر ، وذلـك يتيـرس لـه بـالقراءة ًقراءته مرشفا عىل الـسامعني بنظـره وق

 . اجليدة املكررة قبل اإللقاء 

 : والطريقة املثىل لطالب اخلطابة : ثم يقول الشيخ أبو زهرة 

 . ــ أن يبتدئ بكتابة اخلطبة وإلقائها كام حفظ ١

ًــ ثم يأخذ بالتغيري شيئا فشيئا فيام حفظ ، حتى إذا شـدا يف اخلطابـة وتقـدم ٢ ً

ِعليهــا ، كتــب اخلطبــة ، وعنــي بــأن تعلــق كــل معانيهــا بقلبــه ، وأكثــر يف املــران  ُ

 . ألفاظها بذاكرته ، ثم يتقدم إللقائها ، وقد حتصن بذلك التحضري 

ّــ فإذا صارت له اخلطابة ملكة وعـد يف صـفوف اخلطبـاء ، اكتفـى بدراسـة ٣ ُ

كـرة قويـة ، املوضوع دراسة وافية ، ثم كتب العنارص ، أم مل يكتبها إن أسعفته ذا
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ًأو كانت اخلطبة قصرية ، ال عنارص هلا ، وألقى اخلطبة مكتفيـا بـذلك التحـضري 

 . )١(الذي يعد أقل أنواعه كلفة ، وال يكتفي به إال أعظم اخلطباء قدرة 

  ارل  

إلقـاء اخلطبـة عـىل البداهـة ، : ّلالرجتال معنيان ؛ أوهلام ـ وهو ما أقصده هنا ـ 

 .حتضري سالف دون إعداد سابق أو 

ويرى البعض ـ وهو املعنى الثاين ـ أن االرجتال هو إلقاء اخلطبـة مـن الـذاكرة 

ًبدون ورقـة ، مـع اإلعـداد هلـا مـسبقا ، فهـو ارجتـال األلفـاظ ال ارجتـال املعـاين 

 . )٢(واألفكار 

ًوإذا كان األصل هو أن يعد اخلطيب خطبته ، وحيرضها سلفا ؛ فإنـه ال غنـى  ّ ّ ِ
ُ

يد االرجتال ليستطيع احلديث إذا مـا دعـت للكـالم حاجـة ، بـل إن له عن أن جي

ِبعض العلامء يرى أن املـرء ال يكـون جـديرا بـأن يكـون خطيبـا جيـدا إذا مل جيـد  ُ ً ً ً

القــدرة عــىل االرجتــال ألــزم الــصفات « : االرجتــال ، فيقــول الــشيخ أبــو زهــرة 

املمتـازين إال إذا َللخطيب ، بل ال يعد اخلطيب ــ يف نظري ـــ يف صـف اخلطبـاء 

ــل  ــلوهبم املرجت ــني أس ــسان  ب ــرق اإلن ــذين ال يف ــه ، ال ــادرين علي ــن الق ــان م َك

 . )٣(» َّوأسلوب خطبهم املحرضة 

                                                           

  . ١٤٢ص ، السابق ) 1(

أمحـد احلـويف يف /، د١٣٩ص ) اخلطابـة (  أبو زهرة يف كتابه الشيخ: ممن يقول باملعنى األول ) 2(

تـذكرة ( الـشيخ البهـي اخلـويل يف كتابـه : وممـن يقـول بالثـاين ، ١٨٥ص) فن اخلطابة ( كتابه 

ـــ ٢٦٦ص) الــدعاة  ــه / ، د٢٦٧ ـ ــة ( عبــد الغفــار عزيــز يف كتاب ــة بــني النظري ــة الديني اخلطاب

  . ١٧٠ص ) والتطبيق 

  . ١٤٢ص . اخلطابة ) 3(
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  : اال اِ إ ارل 

 : ًوالواقع أن هناك أحواال ومناسبات يضطر اخلطيب فيها إىل االرجتال 

ّملوضوع الـذي قـد أعـده وحـرضه، فقد يستدعي املقام من اخلطيب أن يغري ا

 . لطروء حدث ما 

ّوقد يفاجأ اخلطيب بأنه البد أن خيطب لغياب اخلطيـب األصـيل الـذي كـان 

�منوطا به الكالم ، أو مدعوا للمحارضة  ً . 

وقد يفاجأ اخلطيب بعد انتهاء خطبته باالعرتاض والنقد ملا طرحه من آراء ، 

ِذ مـن التعقيـب عـىل منتقديـه ، وإبطـال وما عرضه من أفكار ، فال مفر لـه حينئـ ٍ

ِحججهم ، واالنتصار ملا يرى أنه احلق وتأييده والدفاع عنه  ِ ِ . 

ًوقد يفاجأ اخلطيب بمن يقاطعه يف أثناء خطبته ، فيجـد نفـسه مـضطرا للـرد 

عليه ، ثم العودة إىل ما كان يتحدث فيه ، فلو مل تكـن لديـه قـدرة عـىل االرجتـال 

َقاطعة التي قد تلجئ إىل اخلـروج عـن املوضـوع ، لتعلـثم وحسن التعامل مع امل َ ُ

ْوألرتج عليه ، وربام نيس ما كان يتحـدث فيـه مـن كـالم سـابق ، أمـا إذا كانـت  ُ

لديه قدرة عـىل االرجتـال ، فإنـه يـستطيع الـتخلص يف ثبـات مـن غـري أن ينـسى 

 .صدر كالمه 

ــه إ ُذا اضــطر إىل َولــذلك استحــسنوا مــن اخلطيــب أن يكــون ذكــورا ألول خطبت

وأنه يستطيع التعامل مـع الطـارئ اجلديـد ، ٍاالرجتال خارج املوضوع لداع يدعو إليه 

 . ْبام يتناسب معه ، دون أن يؤثر هذا عىل وصل حديثه الالحق بكالمه السابق 

ًوأنشد أبـو عبيـدة يف اخلطيـب يطـول كالمـه ، ويكـون ذكـورا : قال اجلاحظ  ُ ُ

ٌ أمره ، وإن شغب شـاغب فقطـع عليـه كالمـه ، ألول خطبته ، والذي بنى عليه
ِ َ َ



رات او ا   

 

148 

َأو حدث عند ذلك حدث حيتـاج فيـه إىل تـدبري آخـر، وصـل الثـاين مـن كالمـه  ٍ ٌ

َباألول، حتى ال يكون أحد كالميه أجود من اآلخر ، فأنشد  ُ : 

َبا يقطع نظمهْغَوإن أحدثوا ش     ْ َّ َفإنك وصال ملا قط       اــــــــً ّ   بْغـَّع الشــــــــَ

َولو كنت نساجا سددت     ََ ًَ َخصاصها ّ ْبقول كطعم الشهد مازجه العذب      َ َ َ
)١(

  

ومع أننا ال ننصح للخطيب برتك اإلعداد والتحضري قدر املستطاع ؛ إال أننـا 

ًننصح له بأن يـدرب نفـسه عـىل االرجتـال ، وأن يكـون جـاهزا ، إذا دعـت إليـه         ّ

َ أنــه البــد لــه مــن ســعة الثقافــة واإلطــالع ، الــرضورة ، مــع األخــذ يف االعتبــار

ٍواالستكثار من احلـصيلة األدبيـة ، فـام مل يكـن اخلطيـب ذا ثقافـة واسـعة ، وزاد 

ٍعلمي وثروة أدبية ؛ فلن يفلح يف االرجتال 
ْوسيكون مثارا لالسـتهانة بقـدره ، ، ٍّ ً

، وإن استطاع أن يـسرت موقفـه عنـد الـرضورة ، فلـن يـستطيع أن خيـدم رسـالته 

ِاملسألة ليست مسألة سرت املوقـف أو عـدم سـرته ، فالداعيـة « ّويفيد قضيته ، إذ  ِ َ

بصدد رسالة ذات أهداف ، فهل أصاب أهدافه أم ال ؟ وهل حقق املهمـة التـي 

 . )٢(» يدور عليها الكالم ، أو سرت موقفه وسكت ؟ 

ا من هنـا كـان  البـد للخطيـب الداعيـة أن يتمـرن عـىل االرجتـال حتـى إذا مـ

 . ّاضطر إليه أدى خري أداء ، وحقق اإلقناع واالستاملة 

  أر   إدة ارل

 : )٣(هذا ؛ ويرتبى االرجتال عند اخلطيب ـ كام يقرر الشيخ أبو زهرة ـ بام يأيت 

                                                           

ْ، واخلــصاص مجــع خــصاصة ، وهــي الفرجــة أو اخللــل أو اخلــرق ، ١/٢١٥البيــان والتبيــني ) 1( َْ َ َ َُ َ

 . ١/٢٤٦املعجم الوسيط 

  . ٢٦٧ص . تذكرة الدعاة ) 2(

 . ١٤٤ص . اخلطابة ، أبو زهرة ) 3(
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ــ بسامع اخلطباء املرجتلني املمتازين ؛ ألن الـسامع حيفـز مـن عنـده اسـتعداد ١

 . لبرش يتغذى بالتقليد واملحاكاة الكالم إليه ، وألن فكر ا

ًــ وبأن يأخذ نفسه مـن وقـت آلخـر بـالكالم مـرجتال ، ويغـشى اجلامعـات ٢

ْويتقدم إىل القول ، ليفك عقدة لـسانه ، ويزيـل حبـسة احليـاء ، ويـرى مـوريس  ُ ُ ّ ُ

آجام أن مترين مريد اخلطابة عىل االرجتال بأن يتكلم كل صباح يف موضوع مـن 

ُ، ولو ربع ساعة ، فيتمرن جرسه وصوته املوضوعات لنفسه  ْ َ . 

ــرف ٣ ــن ورق ، وأن يع ــب م ــد يف أن ال خيط ــرق أن جيته ــل الط ــن أمث ـــ وم ـ

ملخــص مــا يقــول بعــد حتــضريه ، فــإذا دأب عــىل ذلــك وواتتــه فرصــة قويــة ، 

َواستعداد قويم ؛ قوي عىل البداهة من غري حتضري عند االقتضاء  ِ . 

ًح رفيقا له يدله عىل عيوبه ، كام أن عليه أن ــ وعىل مريد اخلطابة أن يستنص٤

يراقــب نفــسه مراقبــة تامــة ، ويأخــذ نفــسه باإلصــالح ، وال يــرتك عــادة ال 

َتستحسن تثبت وتنمو ، وعليه أن ال يتقيد بعبارات خاصـة ، وإال أثـار سـخرية  ُ

َالناس ومكن خصومه من العبث بسمعته البيانية   . أهـ . ّ

 سبق أن أكدنا عليه ، وهو رضورة اإلكثـار مـن ونضيف إىل هذه الوسائل ما

اإلطالع واالغرتاف مـن بحـور الثقافـة وروافـدها املختلفـة ، مـع تنميـة الثـروة 

ِويـسعفه إذا قـام ، ّاللغوية واألدبية ، حتى يكون لديـه خمـزون علمـي ينفـق منـه 
ُ

 . ًخيطب مرجتال 

ادوإ ا  ا   

َاحــل متــر هبــا ، حتــى تــستوي عــىل عودهــا ، وإلعــداد اخلطبــة وتكوينهــا مر
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       وتــصل إىل مرحلــة اإللقــاء عــىل اجلمهــور ، وهــذه املراحــل قــد تتكــون برويــة 

ومهــل ، وجتهيــز وهتيئــة ، ويف إمعــان وتفكــري ، كــام هــو احلــال يف اإلعــداد 

ًوالتحضري ، وإما أن ال تستغرق هذه املراحل وقتا ، وال يتاح هلا فرصة اإلعـداد 

َئة ، فتتكون يف رسعة حال وجود ما يدعو إىل اخلطبـة ، كـام هـو الـشأن يف والتهي

 . اخلطب االرجتالية 

ونقطة البدايـة يف تكـوين أيـة خطبـة البـد أن تنطلـق مـن اختيـار املوضـوع ، 

 .وحتديد القضية أو املشكلة التي سيتحدث فيها اخلطيب 

امل فكره ، وتقليب وبعد أن يستقر اخلطيب عىل اختيار املوضوع ، يبدأ يف إع

رأيه يف جوانـب املوضـوع املختـار ، ويأخـذ يف رسـم معاملـه ، ووضـع اخلطـوط 

العريضة له وحتديد األفكار الرئيسة ، وما يندرج حتتها من أفكار فرعية ، وهـذه 

 .مرحلة تقسيم املوضوع إىل عنارص 

 ثم إن اخلطيب بحاجة إىل خدمـة هـذه العنـارص وتـدعيمها باملـادة العلميـة ،

ًحتى ال يقول كالما مرسال يفتقر إىل احلجة ، ومـن هنـا جتـيء ، واألدلة املناسبة  ً

 .املرحلة الثالثة ، وهي مرحلة إعداد املادة ومجع األدلة العلمية 

وبعد هذا يراجع اخلطيب ما مجعه من مادة وجيعل كل دليل يف موقع الفكـرة 

ُّضمنه كل جـزء مـن أفكـار التي خيدمها ، ثم ينسق اخلطبة وحيدد أجزاءها وما يت

 .وأدلة ، وهذه هي مرحلة التنسيق 

ثم يف اخلتام يصل إىل قمة تكوين اخلطبة وثمرة اإلعداد وهو صياغة اخلطبـة 

 . والتعبري عنها يف أسلوب خطايب 
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 : وهي ، وعىل هذا فمراحل تكوين اخلطبة وإعدادها مخس 

 . أ ــ اختيار املوضوع 

 . ب ــ تقسيمه إىل عنارص 

 .  ــ مجع األدلة واملادة العلمية ج

 . د ــ التنسيق 

 . هـ ــ التعبري والصوغ اخلطايب 

 : ْولنأخذ يف تفصيل هذا اإلمجال ، وذلك عىل النحو التايل 

  أ  ار اع  

َوهذه بداية املراحل لتكوين اخلطبة ، وربام يظن للوهلـة األوىل بأهنـا مرحلـة       ُ

جهد ، أو أهنا أيرس املراحل ؛ ولكن بـالنظرة املتأنيـة ، يتبـني أن ال حتتاج إىل كبري 

األمر خـالف ذلـك ، وأهنـا مرحلـة حتتـاج إىل عنايـة فائقـة ، وجهـد كبـري ، كـي 

َيكون املوضوع جديرا بـام سـيبذل  فيـه مـن جهـود بعـد ذلـك  ُ حتـى يـصل إىل ، ً

 . مرحلة التعبري والصوغ اخلطايب 

ا ، كيفام اتفـق ، ولكـن جيـب عـىل اخلطيـب أن ًواختيار املوضوع ال يتم عفوي

 .ًيعلم أنه ليس كل موضوع خيطر بباله يكون أهال ألن خيطب فيه 

      ومـن هنــا جيــدر باخلطيــب الداعيــة عنــد اختيــار موضــوع خطبتــه أن يراعــي 

 : ًأمورا، منها 

ًــــ أن يكــون املوضــوع مناســبا ألحــوال املــستمعني وبيئــتهم ، ومراعيــا ١

ًلتي تشغلهم ، وتكون حمل اهتاممهم ، وأن يكـون مناسـبا ملـستوى للمشكالت ا َّ
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 . عقوهلم وتفكريهم 

     وهذا يتطلب من اخلطيب أن يكون عـىل إملـام بواقـع اجلمهـور والبيئـة ، كـي 

ــم ــبا هل ــون مناس ــذي يك ــوع ال ــار املوض ــن اختي ــتمكن م ــاهتم ، ًي ــا بحي ًومرتبط

 .وواقعهم

خلطيـب ، وحيـوز اهتاممـه ، فقـد يكـون  وال يكفي أن املوضـوع ينـال إعجـاب ا

 . كذلك ؛ ولكنه ال يناسب املخاطبني 

َاحلديث عن اإلنفاق وإيتاء الزكاة أمر مهم ، لكنه ال يكـون األنـسب : ًفمثال 

إذا ألقاه اخلطيب عىل قـوم فقـراء معـدمني ، ال يكـادون جيـدون قـوت يـومهم ، 

ّ واجلــد يف حتــصيل وكــان األوىل أن حيــدثهم عــن األخــذ باألســباب ، والعمــل

 . ًالرزق، واألمل يف اهللا تعاىل بأن جيعل من بعد عرس يرسا 

َواحلديث عن الرجاء يف عفو اهللا تعاىل ، وسعة رمحته سبحانه ومغفرته ، أمـر 

َّيف غاية األمهيـة ، ولكنـه ال يكـون مناسـبا حـني يوجـه إىل مـأل مـن املقـرصين ،  ً

قاسية قلوهبم ، متحجرة عن البكـاء مـن ِاملهملني يف أداء الطاعات والعبادات ، 

خشية اهللا عيوهنم ، واألنسب أن يلهب اخلطيب ظهـورهم بـسوط اخلـوف مـن 

 . عذاب اهللا وعقابه ، وبطشه وانتقامه ، وعن سوء مآل املقرصين واملذنبني 

 بني املسلمني ، فعـىل اخلطيـب ًاملوضوع بعيدا عن إثارة اخلالفــ أن يكون ٢

ِّأن يعلم أنه جمم َ ِّع ال مفرق ُ ّوموحد للصفوف ال مشتت ، ُ ُ ِّ. 

َلذا جيب أن حيرص احلـرص كلـه عـىل أن ختلـو خطبتـه مـن أي إثـارة للفتنـة  َّ

ــة ،  ــا يف قــضية خالفي ــا  معين ــا فقهي ــل أن يتبنــى رأي ْوالفرقــة بــني املــسلمني ، مث ُ
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ًويتعصب له ، ويذم خمالفيه وينال منهم ، ما جيعل املوقف مشحونا بـني الفريـق َّ َ 

وتـدابر وختاصـم بـني ، املؤيد واملعارض ، وهذا بدوره يـؤدي إىل تنـافر وتنـازع 

املسلمني ، وكذلك ينبغي أن ختلو اخلطبة من إثارة رصاع قد مخد بني فـريقني يف 

احلي أو يف القرية أو البلدة ، فتقوم الفتنة وترفع رأسها من جديد ، وقد نامـت ، 

 . )١(والفتنة نائمة لعن اهللا من أيقظها 

يوجد بعـض اخلطبـاء ال يراعـون هـذا األمـر ؛ فـرتى أحـدهم جيعـل خطبتـه 

« : ّ، عنـد قـول املـؤذن يف األذان » سيدنا حممد « : حول رضورة التمسك بقول 

َ، وآخر ال يتبنى إال املوضوعات الفرعية التـي تثـري » ًأشهد أن حممدا رسول اهللا  َ

 الفوتوغرايف الذي هـو عبـارة مثل التحدث عن حرمة التصوير، ًاختالفا وفرقة 

َعن حبس ظل اليشء ، وثالثا يركـز يف خطبـه عـىل اخلالفـات الفقهيـة ، وحيمـل  ً

ّبشدة عىل من ال يوافقه ، كاحلديث ــ بتعصب مذموم ــ عن وجوب سرت الوجه 

 . وهكذا .. أو عدم وجوب ذلك ، والكفني للمرأة 

َــ أن يعالج املوضوع أمرا معتربا يف ميزان ٣ ُ ً
الرشيعة اإلسالمية ، ويعود عـىل ِ

 . املسلمني بالنفع 

َفال حيـسن مـن اخلطيـب أن يعمـد إىل اختيـار موضـوعات بعيـدة عـن دائـرة 

ًاهتامم الرشع ، وال هي مما ينبني عليه عمل ، بـل أحيانـا تكـون عاريـة متامـا عـن 

 . أي نفع جلمهور املسلمني 

ً يف نظري ـــ عجبـا ، حدث أن خطب أحد اخلطباء ، وكان موضوع اخلطبة ــ

                                                           

.  بتـرصف ٣٤ص. حممد عبد القـادر أبـو فـارس /د. إرشادات عامة لتحسني خطبة اجلمعة ) 1(

 .  الفرقان ، عامن ، األردن دار
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يف النار ــ بزعم اخلطيب ــ وأن هذا أمـر ال شـك فيـه ، ^ َوهو أن والدي النبي 

 !! وأخذ حيشد األدلة والرباهني عىل أهنام من أصحاب النار 

ُمع أن هذه مسألة ــ فيام أرى ــ العلم هبا ال ينفع ، واجلهل هبا ال يرض  ُ. 

ــالم وال ــرائض اإلس ــن ف ــست م ــا لي ــدنا اهللا كــام أهن ــننه ، ومل يتعب ــن س   م

 .بمعرفتها 

ُفضال عن أن األدلة التي يتشدق هبا هؤالء املساكني ليست قطعيـة الداللـة ،  ً

ُوكلها يتطرق إليها االحتامل ، وهي ساقطة بام ينقضها ويبطلها  َ ُّ. 

 .َثم إن هذه املسألة ليست مما أمجعت عليه األمة 

إهنـام يف النـار ، وإن كـان هـذا « : ه ومع هذا يقف أحدهم ليقول بملء شدقي

 !!» حيزننا 

ولست أدري مل هـذا اإلرصار عـىل احلكـم بـأهنام يف النـار ، واالنـشغال هبـذا 

 ! األمر وإشغال املسلمني به ؟

وقد كـان أوىل هبـؤالء النفـر أن ينـشغلوا باملـسلمني الـذين هيـوون يف النـار ، 

فيــة اســتنقاذهم منهــا ، ومــن وينــدفعون إليهــا بمعاصــيهم ، وأن يفكــروا يف كي

 .الغزو الفكري الذي يوردهم مواردها ، ويريد أن جيتاهلم عن دينهم 

بربك مـاذا : ونحن نسأل هذا اخلطيب وأمثاله ممن يثريون هذه املوضوعات 

 ! يستفيد املسلمون من هذا املوضوع وأمثاله يف معاشهم ومعادهم ؟

اسـبة الزمنيــة ، وأن ال يكــون ّـــ وعنــد اختيـار املوضــوع يفـضل مراعــاة املن٤

َبعيدا عنها ، فال حيـسن مـثال أن تكـون املناسـبة غـزوة بـدر ، ثـم خيتـار اخلطيـب  ً
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 . موضوعه عن اإلرساء واملعراج 

ّوممــا يتــصل هبــذا األمــر ؛ أن يالحــظ اخلطيــب األحــداث اآلنيــة والوقتيــة ، 

ملوضـوعات َوالوقائع اجلارية املعارصة ، وحياول توظيفهـا ، ويـستخلص منهـا ا

 .خلطبه ، بام يعود عىل املستمعني بالفائدة 

ًفهنــاك أحــداث كثــرية تقــع ، وهــي حتمــل يف طياهتــا عــربا بالغــة ، ودروســا  ً        

نافعة ، ويستطيع اخلطيـب بمالحظتهـا ودقـة تأملهـا ؛ أن هيتـدي إليهـا ، ويفيـد 

 . منها مجهوره ، مثلام يفعل مع حوادث التاريخ املاضية 

ًرة أن كنت ذاهبا لـصالة اجلمعـة وقـرأت يف صـحف الـصباح حدث ذات م

ـــ وكــان هــذا يف أول  ــران ـ ًيومهــا أن زلــزاال عنيفــا رضب إحــدى املنــاطق يف إي ً

َالتسعينيات من القرن العرشين ــ ، وراح ضحيته ما يزيد عىل مائة ألف نـسمة ، 

ة مبـاراة وقد جاء يف اخلرب أن الناس  لقوا حـتفهم بيـنام كـان عـاكفني عـىل متابعـ

َلكرة القدم يف التلفزيـون ، وأذكـر أننـي جعلـت هـذا احلـدث موضـوع اخلطبـة  َ َ

ُالثانية للجمعة يومها ، وذكرت للنـاس كيـف أن املـوت يـداهم اإلنـسان يف أي 

وقت ، فلنستعد ، وأن اإلنسان عليه أن يبتعد عن املعـايص ، فـربام جـاءه املـوت 

ٌ وهـو عـىل رش حـال ، وفـرق بـني وهو متلبس باملعـصية ، وسـاعتها سـيلقى اهللا ْ ّ

إنسان يأتيه املوت وهو عاكف عـىل طاعـة اهللا ، وبـني آخـر يدامهـه املـوت وهـو 

ِغارق يف هلوه وغفلته ، فليشمر املسلم عن ساعد اجلـد ، وليبـادر بالتوبـة إىل اهللا  ِّ

 . وعمل الصاحلات ، ويرتك التسويف ، فإن أجل اهللا إذا جاء ال يؤخر 

ًاخلطيـب بـأن يفكـر جيـدا يف حتـضري موضـوعه ، وأن حيـدده ًوأخريا ننـصح 
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ًبعناية قبل مدة كافية من إلقائه ، وإذا رضبنـا مـثال بخطبـة اجلمعـة ؛ فـال يؤجـل 

ُاختيار املوضوع إىل هناية األسبوع ، أي حتى يدخل عليـه يـوم اجلمعـة ، ولكـن 

، حتـى يتـاح يف مطلع األسبوع ، قبل يوم اجلمعة بستة أيام أو مخسة عـىل األقـل 

َله أن يدرسه من مجيع جوانبه ، وأن يأخذ بجميع األسـباب التـي تثـري اخلطبـة 

َذات املوضوع املقرتح ، وينشغل به طيلة األسبوع حتى يـأيت موعـد إلقائـه وقـد  َ

 . استوى عىل سوقه كأحسن ما يكون 

   ع إا   ب  

ــب  يف تقــسيمه إىل نقــاط أو وبعــد االســتقرار عــىل املوضــوع ؛ يــرشع اخلطي

 .عنارص أو أفكار رئيسة 

ًوهذه اخلطوة مهمة ؛ حيث توضح له مساره يف خطبته ، وتـضع لـه خطوطـا 

يسري عليها يف تناول موضوعه ، وبـدون هـذه اخلطـوة سـيكون تنـاول اخلطيـب 

ــحة ،  ــامل واض ــارات أو مع ــدون أم ــق ب ــىل طري ــيش ع ــن يم ــبه بم ــوعه أش َملوض

 غري إفادة له وللمخاطبني ، باإلضـافة إىل أن حتديـد وسيضيع منه جهد كبري من

ّالعنارص يـسهل لـه املهمـة التاليـة وهـي اختيـار األدلـة ، ومجـع املـادة العلميـة ، 

 . ُويعينه عىل معرفة املصادر التي سوف ينهل منها 

وينبغي مراعـاة أن تكـون العنـارص كلهـا يف إطـار املوضـوع ، وأن تتـصل بـه 

ًاتــصاال مبــارشا ، فــإ ذا كانــت العنــارص كــذلك ســاعدت عــىل حتقيــق الوحــدة ً

املوضوعية للخطبة ، وهذا من أهم عوامل نجاحهـا ، وأمـا إذا كانـت العنـارص  

ٍليست ذات اتصال مبارش باملوضوع  أو خـرج بعـضها عـن املوضـوع ؛ سـيقع ، َ

ِاخلطيب يف االستطراد واحلشو الـذي ال يليـق باخلطبـة ، وسـيفقدها هـذا صـفة 
ُ
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ْالوحدة   .ّوالتنزه عنه ، املوضوعية ، وهذا عيب كبري جيب التحرز منه َ

ِوليحرص اخلطيـب عنـد تقـسيم املوضـوع إىل عنـارص ؛ أن تكـون العنـارص  ْ

متسلسلة يسلم بعضها إىل بعـض ، وكـل عنـرص يكـون بمثابـة متهيـد ملـا بعـده ، 

فـإذا َوغري منفصل عام قبله ، حتى يصل إىل النتيجة التي يريدها عىل خري وجه ، 

كان ضمن عنارصه أنه سيتناول أسباب ظاهرة ما ثم عالجها ، فاألمر الطبيعـي 

ًأن تكــون األســباب مقدمــة عــىل العــالج ، وال يكــون مناســبا أن يتحــدث عــن  َّ

 . وهكذا ، عالج املرض قبل احلديث عن أسباب حدوثه 

ثم إن العنارص الرئيسة تتفرع عنها أفكار فرعية ، فكـل عنـرص حتتـه جمموعـة 

 . من األفكار تعاجله ، وتلقي الضوء عليه 

ْوليحذر اخلطيب من تكرار األفكار والعنارص ، وكلـام كـان التغـاير والتاميـز 

َواضحا بني كل عنرص وآخر ؛ كلام كانت املعامل أوضـح ، وكانـت الـسالمة مـن  ً

ًاالستطراد واحلشو أرجى ، وإذا رأى تداخال بـني عنـرص وآخـر أدغمهـام معـا ، 

 . ُ له التاميز بني العنارص ، ويتجاىف عن التكرار َحتى يصفو

َولننزل هذا الكالم عىل مثال فنقول  ِّ ُ ْ : 

ّهب أنك أردت أن جتعل خطبتك عن مشكلة اجتامعية ، وحددت املوضوع  َ َ

ًمثال عن ظاهرة اغتصاب النساء التي تقـع أحيانـا يف بعـض جمتمعاتنـا ، فعليـك 

تتفـرع عنهـا أفكـار ثانويـة أو فرعيـة ، أن تقسم موضوعك إىل عنـارص أساسـية 

 : ويمكن أن يكون التقسيم كاآليت 

 : اإلسالمية  مفهوم االغتصاب ومدلوله ، وحكمه يف الرشيعة: العنرص األول 

وحتــت هــذا العنــرص ســوف تتطــرق إىل تعريــف االغتــصاب ، وخاصــة مــن 
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رآن والسنة خالل الواقع ، بأنه عبارة عن زنا باإلكراه ، ثم تأيت بنصوص من الق

َتبني من خالهلا حكمه ، ثم تنتقل إىل ذكر اإلمجاع عىل هذا التحريم  ُ . 

 : أسباب وقوع هذه الظاهرة يف املجتمع اآلن : العنرص الثاين 

وحتــت هــذا العنــرص ســوف تعــدد أســباهبا وتبــني أهنــا كثــرية ، ومتنوعــة وال 

لــضحية يتحملهــا طــرف واحــد ، بــل أطــراف عــدة ، وربــام يكــون منهــا نفــس ا

ًاملغتصبة ، ومنها مثال ال حرصا  ً : 

 . ــ عدم الرتبية اإلسالمية للنشء والشباب ١

 . ــ التربج الصارخ ، والعري الفاضح من كثري من النساء ٢

ــ عـدم التـزام كثـري مـن وسـائل اإلعـالم بتهـذيب الغرائـز ، وإشـاعة جـو ٣

 . الفضيلة 

ون التـزام بـضوابط الـرشيعة ــ االختالط املـستهرت بـني الرجـال والنـساء د٤

 . اإلسالمية 

 . ــ عدم تطبيق أحكام الرشيعة اإلسالمية وخاصة يف جمال احلدود ٥

ــــ تــرويج أعــدائنا ملفــاهيم احلــضارة الغربيــة املاديــة اجلاهليــة ، فــيام يتــصل ٦

 . باألخالق وغريها بني الشباب املسلم بوسائل شتى 

ــــ وضـــع العراقيـــل يف وجـــه كثـــري مـــن الـــشبا٧ ب الـــراغبني يف الـــزواج ـ

 . واالستعفاف 

 : كيف السبيل إىل العالج : العنرص الثالث 

وحتته سـتذكر األسـباب الكفيلـة بوقايـة املجتمـع املـسلم مـن هـذه الظـاهرة 
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 : وأمثاهلا ، ومنها عىل سبيل املثال 

ــرص ١ ــة الف ــالمية ، وإتاح ــة إس ــشباب تربي ــنشء وال ــة ال ــتامم برتبي ـــ االه ـ

ُ التي توجه فيها طاقاهتم نحو اخلري والبناء واألعامل النافعة َّ َ . 

 . ــ جتنيب الشباب ووقايتهم من كل ما من شأنه أن يثري غرائزهم ٢

ــ توجيه وسـائل اإلعـالم نحـو هتـذيب الغرائـز ، والـدعوة إىل الفـضائل ، ٣

 . وحماربة الرذائل 

 . ــ عدم االختالط املستهرت بني اجلنسني ٤

ًمر ؛ حكاما كانوا أم آباء ، أم مسئولني ، الوقـوف بكـل ــ عىل من بيدهم األ٥

 . حزم يف وجه التربج ، وإلزام املرأة بام ألزمها اهللا به من التسرت واحلجاب 

ــ تطبيق الرشيعة اإلسـالمية ، وخاصـة يف جمـال احلـدود ، والـرضب بقـوة ٦

 . عىل أيدي ذئاب البرش ، ولصوص األعراض 

 .  الشباب والشابات ــ تيسري سبل الزواج أمام٧

ــ مواجهة التيارات التغريبية التـي تعمـل عـىل اهنيـار األخـالق بـني فئـات ٨

 . املسلمني املختلفة ، وسد املنافذ أمامها 

ور اخلطيـب أن حيـدد عنـارص املوضـوع، لكونـه ، وقـد ال يكـون يف مقـدهذا

ًجديدا عليه، أو أن يكون اخلطيب مبتدئا وضـوع، ، فهو خايل الذهن عن هـذا املً

َوحيـاول اإلملـام بـه والتعـرف  ويقـرأ عنـه،  ننصح بأن يطالع حول املوضوعفهنا

، وتتكـشف أمامـه جوانبـه، ويف  وبعـد هـذا ستتـضح لـه دروب املوضـوع،عليه

 : وهي، ً، متهيدا للمرحلة التاليةهذه احلال يأخذ يف تقسيمه إىل عنارص
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  دة اوا دا   ج  

ُوضوع وتقسيمه إىل عنارص عىل النحو الـسابق ، تـأيت مرحلـة وبعد اختيار امل

ِالبحث والتنقيب عن األدلة ، ومجع املادة العلمية التي تغطي جوانب املوضـوع  ِ ِ

 .املختلفة ، وحتمل األدلة عىل العنارص واألفكار التي تتضمنها 

وهــي مرحلــة مهمــة تــرتك آثارهــا عــىل اخلطبــة باإلجيــاب أو الــسلب ، فــإذا 

ُها جهد مناسب من اخلطيب ، وتكلل هذا اجلهد بالظفر بـامدة علميـة ثريـة اكتنف ََّ

ختــدم املوضــوع وتعاجلــه املعاجلــة املناســبة ؛ كــان هــذا وســيلة صــاحلة فعالــة يف 

إنجاح اخلطبة ، وتدعيم موقـف اخلطيـب ، أمـا إذا مل ينـشط اخلطيـب يف اجلمـع 

ال تكفـي لتـشييد بنيـان ِوالبحث ، وقنـع باليـسري مـن األدلـة واملعلومـات التـي 

َاملوضوع ، وبلوغ الرصح العلمي للخطبة متامـه ، جـاءت اخلطبـة هزيلـة تفتقـر 

 .وقضاياها إىل التأييد ، عنارصها إىل الدعم 

وشتان بني خطيب غزير املادة ، كثري املعلومات ، فهو ينفق بسخاء ممـا مجعـه 

الراسخ ، تغمـره من علم ، ويصول كاألسد بام حشده من أدلة ، ويقف كالطود 

ّمشاعر الثقة ، وبني خطيب آخر ، ليس عنده ما ينفق منه ، وجـل مهـه أن تنتهـي  ُ

َاخلطبــة ، ويقــول للنــاس مــا يــشغل بــه الوقــت وكفــى ، فهــو موقفــه مهــزوز ، 

 . ٍوحجته ضعيفة ، ومضمون كالمه خال من الفائدة ، شتان بينهام شتان 

مــع األدلــة وحتــصيل مــادة مــن هنــا لــزم أن هيــتم اخلطيــب كــل االهــتامم بج

ــىل  ــدا ع ــان جدي ــه ، أو ك ــدا علي ــوع جدي ــان املوض ــة إذا ك ــوعه ، وخاص ًموض ً

      َاجلمهور ، وغري مألوف هلـم ، أو كـان لـه خـصوم يعارضـونه ويتبعـون زالتـه ، 

        أو كان املوضوع من األمور التـي تعرضـت للتـشويه واللـبس مـن قبـل جهـات 
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ن يتشبعوا بـاآلراء اخلاطئـة ، كـام هـو احلـال يف كثـري أو أجهزة ما ، وكاد الناس أ

مــن املوضــوعات والقــضايا التــي تناولتهــا وســائل اإلعــالم املعاكــسة للــدعوة 

اإلسالمية بالتلبيس وتزييف احلقائق ، حتـى خفـي عـن كثـري مـن النـاس وجـه 

، فـإذا تـصدى  )١(الصواب فيها ، ووقعوا فريسة تضليل تلك الوسائل املعاديـة 

 ملوضوع من هذا القبيل كان عليه أن يعتني بـه عنايـة خاصـة ، وال ينـي اخلطيب

وال يمل من البحث والتنقيب يف املراجع واملصادر العلمية ، عن كـل مـا يثبـت 

قضيته ، ويفند شبهات خصومه ، حتى يفلح يف رد الناس إىل جـادة الـصواب ، 

 . واستنقاذهم من الزيغ والضالل 

ـــ املبتــدئ  ــة املتعلقــة وأنــصح للخطيــب ـ ــادة العلمي ـــ عنــد مجــع امل ًخاصــة ـ

باملوضوع ؛ بأن ال يقترص عىل ما له صـلة مبـارشة بموضـوع اخلطبـة فقـط ، بـل 

َعليه أن جيمع كل ما يتصل به من قريب أو بعيد ، ثم يقوم بتنقيحـه بعـد ذلـك ، 

ِفقدُ هيمل معلومة بحجة أهنا ال تتصل مبارشة باملوضوع ، ثم يبدو له بعد ذلـك 

َا مناسبة للموضوع ، فيحـاول أن حيـصل عليهـا مـرة ثانيـة فـال يفلـح ؛ وألن أهن ُ

َجيمع اخلطيب مادة ثم يرتكها يف اخلطبـة ؛ أهـون مـن أن يرتكهـا ثـم يطلبهـا فـال  َ َ

 .يعثر عليها 

ثم إن ما جيمعه اخلطيب من معلومات لن يكون ملصلحة اخلطبـة فقـط ، إنـام 

ِّالعلمي ، الذي البـد لـه مـن احلـرص عـىل ِّسيضاف إىل رصيده املعريف وخمزونه 

                                                           

تطبيـق الـرشيعة اإلسـالمية ، ومـا يتـصل بـاملرأة مثـل : من هذه املوضوعات عىل سبيل املثال ) 1(

احلجـاب ، والتـربج واالخــتالط ، والعمـل ، وتعــدد الزوجـات ، وموضــوع حتديـد النــسل ، 

 . وكذا القومية والوطنية واحلرية ، وغريها 
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 .زيادته وتنميته باستمرار 

ًثم إن هناك أمرا مهام أيضا ، وهو أن ما جيمعه من بعـض املعلومـات ، وإن مل  � ً

يستخدمه يف اخلطب ة لسبب أو آلخر ، إال أنـه سـيزيد مـن قناعتـه باملوضـوع ، 

ِّ عنـد إلقائـه ، ويقـوي وتبلوره يف ذهنه ، وإحاطتـه بـه ، مـا سيـضفي عليـه الثقـة

الرغبة يف إيصاله للجمهـور ، فيجعـل اخلطبـة نابـضة بـاحلرارة واحلامسـة وقـوة 

ّالعاطفة ، ويصنع جسورا مـن التواصـل بـني اخلطيـب وبـني اجلمهـور ، ويعبـد  ً

ُطريقا يصل الكالم من خالله إىل قلوهبم  ً . 

كــريم ، القــرآن ال: هــذا ، وأهــم مــصادر اخلطيــب الداعيــة ، وعــىل رأســها 

ّفليوثــق بــه صــلته وليبحــث عــن أدلــة ملوضــوعاته منــه ، وهنــاك بعــض الكتــب 

تسعفه وتساعده يف الوصول إىل اآليـات التـي هلـا صـلة بموضـوعه مـن القـرآن 

املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم ملحمد فؤاد عبد البـاقي ، : املجيد ، مثل 

د الـصبور مـرزوق ، ثـم ومعجم املوضوعات واألعـالم يف القـرآن الكـريم لعبـ

يرجع بعد ذلك إىل كتب التفسري للوقوف عىل تفسري اآليات التي يستشهد هبـا، 

 . وأسباب النزول وغري ذلك مما يتصل باآليات 

ومن مصادره كذلك كتب السنة النبوية ورشوحها ، وكتب الفقه والـسرية ، 

جلملـة كـل مـا والتاريخ ، وكتب الفكر اإلسالمي ، وكتـب الثقافـة العامـة ، وبا

 . يسهم يف إمداده بام يؤيد به موضوعه ، أو يدفع به شبهات خصومه 

ّوعــىل أي حــال فــإن طبيعــة املوضــوع ، وعنــارصه وأفكــاره هــي التــي تــؤثر  َ َ

بالدرجــة األوىل يف حتديــد نوعيــة املــصادر واملراجــع التــي ينهــل منهــا اخلطيــب 
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 يغيــب عــن فطنــة إلعــداد موضــوعه ، وحتــضري مادتــه العلميــة ، وهــذا أمــر ال

 . اخلطيب 

َوليحرص اخلطيب عىل أن ينتقي األدلة القوية املقنعة ، واملعلومـة املبـارشة ،  ِ ْ

واحلجة البالغة ، واألساليب املؤثرة ، والتـي جيـيء عـىل رأسـها ، آيـات القـرآن 

َ، فــإن لالســتدالل هبــام أكــرب األثــر يف نفــس ^ الكــريم ، وأحاديــث الرســول 

 .  سيق النص يف موضعه املالئم املستمع ، خاصة إذا

ومن األدلـة املـؤثرة بالنـسبة للخطيـب حـوادث التـاريخ ومواقـف رجالـه ، 

وأقـــوال احلكـــامء ، ومـــأثورات الـــسلف ، ومـــن األســـاليب البليغـــة املحركـــة 

للعواطف وامليول أسلوب الرتغيب والرتهيب ، أو الوعد والوعيد ، وأسلوب 

 . رضب األمثال ، وكذا األشعار 

ً ينس اخلطيب أقوى األساليب تأثريا وجذبا للجمهور ، وهو األسـلوب وال َ ًَ ْ

ّالقصيص ، ومن املحاذير التي جيـب التنبـه إليهـا بخـصوص القـصة ؛ أن بعـض  َ

َاخلطبــاء يريــد إعجــاب مجهــور العامــة بالقــصص ، فيكثــر مــن إيرادهــا ، حتــى 

ــ ركض تتحــول اخلطبــة إىل روايــة أقاصــيص ، واملؤســف أن بعــض اخلطبــاء ، ي

ًخلف اإلرسائيليات اهلابطة الفارغة ، وجيعلها بضاعته متلقا للعامـة واسرتضـاء 

هلــم ، وهــذا مــن أفحــش اخلطــأ ، فلــيعلم اخلطيــب أن الواجــب عليــه أن يرقــى 

بالنـاس ، ويرتفـع بمــستواهم ، ال أن هيبطـوا هــم بـه ، وإن عنــده مـن القــصص 

يخ ، ووقـائع الزمــان ، احلـق يف القـرآن الكــريم والـسنة ، وكتــب الـسرية والتــار

 . وحوادث األيام ، ما يغني عن اللجوء إىل األباطيل واخلرافات 
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  ا  د  

ًوبإمتام املراحل الثالث السابقة يكون اخلطيب قد قطع شوطا كبريا يف إقامـة  ً

ِّهيكل اخلطبة ، وتـشييد بنياهنـا ، واآلن يـأيت دور العمـل التطبيقـي ملـا بذلـه مـن  ِ

 . ا للمرحلة اخلتامية وهي مرحلة التعبري والصوغ اخلطايب ًجهد ، متهيد

وهنــا يقــوم اخلطيــب برتتيــب مــا مجعــه ، وإحلــاق كــل دليــل وكــل معلومــة 

بعنرصها ، وحتديد مالمح اخلطبة ، وتفصيل أجزائها وإعداد حمتوياهتـا ، وهـذه 

 .هي مرحلة التنسيق 

 . )١(التنظيم والرتتيب : والتنسيق يف اللغة 

ُوذكر أدلتها ، ُوسياق أجزائها ، ُتنظيم معاين اخلطبة : طالح ويف االص
)٢( . 

ِفهو يقوم برتتيب أجزاء اخلطبـة ، وجعـل كـل جـزء يف مكانـه ، ورسده عـىل  ِّ ِ

 .نحو معني 

ِولنتحدث عن هذه األجزاء وما يتعلق هبا ، وذلك عىل النحو التايل  ْ : 

  اء اأ  

:  تقــسيم اخلطبــة إىل ثالثــة أجــزاء ، هــي َدرج علــامء اخلطابــة املحــدثون عــىل

ْواإلثبات أو العرض ، املقدمة   . )٣(ثم اخلامتة ، َ

ٌوقد كان للقدماء رؤيـة أخـرى خاصـة ألجـزاء اخلطبـة وحمتوياهتـا ، حـسب 

وقد أطلق أرسـطو عىل كل جزء من أجـزاء اخلــطبة لفــظ « أزمنتهم وبيـئاهتم ، 

                                                           

  . ٢/٩٥٥راجع املعجم الوسيط ) 1(

  . ٥٩فن اخلطابة ، عيل حمفوظ ص ) 2(

  . ٩٥ ، واخلطابة للشيخ أيب زهرة ص٥١ص . راجع اخلطابة للشيخ عيل حمفوظ ) 3(
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اص أي التجـزيء والتقطيـع يـرتبط وبني كيف أن هـذا االقتـص) االقتصاص ( 

، )الصدر : ( بعضه ببعض ، وقد أطلق عىل االقتصاص األول أي اجلزء األول 

  : ، والرابـــــع )االقتـــــصاص : ( ، والثالـــــث) ْالعـــــرض : ( واجلـــــزء الثـــــاين

 . )١(» ) اخلامتة : ( ، واخلامس ) التصديق ( 

َوالواقـع أنـه لـيس كــل اخلطـب تتـضمن تلـك األجــزاء الثالثـة  التـي قررهــا َ

َاملقدمة والعرض واخلامتة ، فبعض اخلطب موجز يكتفى فيه : َاملحدثون ، وهي  ُ

ًبعــرض املوضــوع أو الفكــرة فقــط دون اللجــوء إىل مقدمــة أو خامتــة ، وأحيانــا 

َتتضمن اخلطبة العرض مع اخلامتة ، لكن هذا ــ فيام أرى ــ استثناء ، أمـا األصـل  ْ ُ

اء الثالثة يف تنسيق بديع وترتيب حمكم ، وخاصـة فهو اشتامل اخلطبة عىل األجز

 .َاخلطب الطويلة ، واملسهبة ، واملحارضات ونحوها 

 : ْولنتحدث عن كل جزء من األجزاء بيشء من التفصيل 

١  ا   

َ أجزائها ، وهي بداية ما يطرق سمع اجلمهور ، وأول أولمقدمة اخلطبة هي 

كانـت تتـسم برباعـة االسـتهالل ، وروعـة َما يستهل به اخلطيـب خطبتـه ، فـإذا 

ًاالفتتاح ؛ كانت رسول خري إىل قلب املستمع ، وسبيال إىل جذبه نحـو اخلطبـة ، 

ــرض  ــتاملة إذا انتقــل إىل ع ــاع واالس ــة نفــسه لالقتن ــب ، وهتيئ ــصاته للخطي ْوإن

ًموضــوعه ، أمــا إذا فقــدت املقدمــة خصائــصها ، ومقوماهتــا التــي جتعلهــا أهــال 

ًسوها هباء ، مل يأنس منهـا املـستمع ارتياحـا ، ومل تـستطع أن تـشده للقبول ، وتك
                                                           

. ًنقـال عـن تلخـيص اخلطابـة البـن رشـد  ، ١٧٥ص. عبد الغفـار عزيـز /د. اخلطابة الدينية ) 1(

  . ٣٠٧ص
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 . نحو اخلطيب 

ُوكم من خطيـب نجـح يف مقدمتـه فملـك أزمـة القلـوب ، وسـلس لـه قيـاد  ّ

ّالنفوس ، ونشأت جسور من الود بينه وبـني اجلمهـور ، فـأقبلوا عليـه بمـشاعر  ُ

ه هبـذه احلـال الطيبـة ، احلب ، ونظروا إليه بعني الرضا ، وولج هبم إىل موضـوع

ُّوكم من خطيب جانبه التوفيق يف مقدمته ، فساء ظن اجلمهور به وبموضوعه  َ َ  . 

 :وقد ذكر العلامء أن املقدمة الناجحة تشتمل عىل ثالثة عنارص أساسية 

 .حسن االفتتاح وبراعة االستهالل:     أوهلا ـ وأهم يشء ينبغي أن تتضمنه ـ هو

  .بيان املقصد : ثانيها

 .تقسيم اخلطاب  : وثالثها

واخلطيب الداعية البد أن يفتـتح خطبتـه بحمـد اهللا والـصالة والـسالم عـىل 

، مهـام كــان جمـال اخلطبـة ، ســواء أكانـت حفليـة ، أم سياســية ، أم ^ الرسـول 

ًوعظا وإرشادا دينيا  ً الذي كان ال يـدع هـذا يف ^ ًإقتداء بالنبي ، أم غري ذلك ، ً

 . ْ وعىل هذا اهلدي سار السلف الصالح رضوان اهللا عليهم ،) ١(افتتاح خطبه 

َوقــد ذكــر اجلــاحظ أن خطبــاء الــسلف الطيــب ، وأهــل البيــان مــن التــابعني 

                                                           

وكان ال خيطب خطبة إال افتتحها  «: ه ـ يف خطبت^ قال اإلمام ابن قيم اجلوزية ـ يف هديه ) 1(

َوخطبة ، إنه يفتتح خطبة االستسقاء باالستغفار : وأما قول كثري من الفقهاء . بحمد اهللا 

وهو ، َتقتيض خالفه ^ ُوسنّته ، َالبتة ^ العيدين بالتكبري ؛ فليس معهم فيه سنة عن النبي 

ِافتتاح مجيع اخلطب بـ  حتقيق شعيب ، ١/١٨٦عاد يف هدي خري العباد زاد امل. » ) احلمد هللا ( ُ

ط السادسة والعرشون . بريوت . مؤسسة الرسالة . عبد القادر األرنؤوط ، األرنؤوط 

 .م ١٩٩٢هـ ١٤١٢



و اد اإ 

 

167 

ْبإحسان ، ما زالوا يسمون اخلطبة التي مل تبتدأ بالتحميد ، وتستفتح بالتمجيـد  ْْ َ ُ :

ْويسمون التي مل توشح بالقرآن ، وتـزين بالـ، » البرتاء «  َّ َّ        : ^ صالة عـىل النبـي ُ

 . » الشوهاء « 

ُ     وخطب أعرايب فلام أعجله بعض األمـر عـن التـصدير بالتحميـد ، واالسـتفتاح 

ِأما بعد ، بغري ماللـة لـذكر اهللا ، وال إيثـار غـريه عليـه ؛ فإنـا نقـول : بالتمجيد ، قال  ِ

ًكذا ، ونسأل كذا ، فرارا من أن تكون خطبته برتاء أو شوهاء 
)١( . 

ومن براعة االستهالل أن يبتعد عن التنفري أو التعسري ، كمن اسـتهل كالمـه  

 . ال برشى ؛ ولكن برشيان : بقوله 

ــام  ــب مــع طبيعــة املق ــام ال يتناس ــة ب ــتهالل املقدم ــب اس َكــام ينبغــي أن يتجن

ُواملناسبة ، فليس من التوفيق بحال أن يقف خطيب ــ مـثال ـــ يف خطبـة زواج ،  ً

َويضمن  َمقدمتـه قـول اهللا تعـاىل ُِّ َ :﴿rq p o n  ﴾]١٨٥:آل عمـران [ ،

 ! فأين هذا االفتتاح مما هو فيه ؟

ًوينبغي أن ال يكون االفتتاح طويال ، وال مبتذال  َ  . ال تستسيغه األفهام ، ً

وهناك آراء خمتلفة يف أفـضل طـرق االفتتـاح ، والواقـع أن أفـضلها يعـود إىل 

 . يره ملا يتطلبه املقام حسن ترصف اخلطيب ، وجودة تقد

ِوبعد حسن االفتتاح يومئ اخلطيب إىل بيان مقـصده ، ويـشري إىل موضـوعه 
ُ

بعبــارة جامعــة جليــة مــوجزة ، لتكــون « ًالــذي ســيطرقه جممــال بــدون تفــصيل 

كالعنوان للكتـاب ، ولبيـان املقـصد عنـد العـرب أسـامء أخـرى ، وقـد يـسمونه 

                                                           

 . ٢/٦البيان والتبيني ) 1(
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َبالسـمة ، وهي عنوان اخلطاب ليكون ِّ عنـد الـسامع إمجـال مـا يفـصله اخلطيـب ِّ ُ

 . )١(» بعد 

ُومن البالغة أن يكون صدر الكالم داال عىل ما بعده ، فقد سـئل ابـن املقفـع  � ْ

 : ما البالغة ؟ فكان مما أجاب به أن قال 

ولــيكن يف صــدر كالمــك دليــل عــىل حاجتــك ، كــام أن خــري أبيــات الــشعر    « 

َالبيت الذي إذا سـمعت صـدره ع ْ َ َرفـت قافيتـه ْ ِّفـرق بـني صـدر : كأنـه يقـول ( ْ

ـــة ـــصلح ، وخطب ـــة ال ـــد ، وخطب ـــة العي ـــدر خطب ـــني ص ـــاح ، وب ـــة النك              ُخطب

ِ، حتى يكون لكل فن من ذلـك صـدر يـدل عـىل عجـزه ، فإنـه ال  )٢()التواهب  ُ َ ٌ ْ

خري يف كالم ال يدل عىل معناك ، وال يشري إىل مغزاك ، وإىل العمـود الـذي إليـه 

َدت ، والغرض الذي إليه نزعت قص َْ
)٣( . 

ًوينبغي أن يكون بيان اخلطيب ملقصده، وذكره ملوضوعه مصاغا يف عبارات  ُ ُ ُ

ًأنيقة مثرية جذابة ، متسام بالوضوح يف أسلوبه ، بعيدا عن الغموض ، كام  ًَّ

�ينبغي أن يسوقه ضمن قضية عامة ، أو قاعدة مقررة ، سواء أكانت نصا قرآنيا  �

ًويا ، أم عبارة سائرة من منقوله أو إنشائه ، فإذا كان موضوعه ــ مثال ــ أم نب �

َاألمر باملعروف والنهي عن املنكر ؛ ذكر يف مقدمته قوله تعاىل َ :﴿ 0 / .

 .]١١٠: آل عمران[ ﴾1 2 3 4 5 6 7

                                                           

  . ٥٤ص. عىل حمفوظ . فن اخلطابة ) 1(

 .ما بني القوسني تعليق للجاحظ عىل كالم ابن املقفع ) 2(

ُتواهب الناس        و َوهب بعضهم بعضا، سواء أكـان مـاال أم حقوقـا، كـأن يعفـو بعـضهم عـن : َ َْ ٌ ُ

ِّبعض، ويتنازلوا عن كل الدماء التي سالت بينهم يف حروب أو ثارات ّ. 

  . ١/١١٦البيان والتبيني ) 3(
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وإذا كــان يريــد التحــدث عــن الظلــم ، ذكــر يف مقدمتــه قــول اهللا تعــاىل ــــ يف 

ّيا عبادي إين حرمت الظلم عىل نفيس ، وجعلتـه « : لرشيف ــ احلديث القديس ا َ

 . )١(» ًبينكم حمرما فال تظاملوا 

ًهذا ؛ وليس بالزم أن يـذكر املقـصد دائـام ، بـل قـد يوجـب املقـام إمهالـه ، «  َ ُ

وذلك إذا أراد اخلطيب أن يستدرج السامعني إىل ما يريد أن يأخـذهم بـه ، ولـو 

َّرصح هلم به لنأوا عنه  وقاطعوه ، ففي مثل هذه احلال جيب أن يأخذهم يف رفـق َ

ِّإىل ما يريد ، من غري أن يرصح بمقصده ، حتى يبلغ اخلطيـب غايتـه ، مـن هتيئـة 

 . )٢(» النفوس لتلقيه 

ــشعبة ؛ عمــد اخلطيــب إىل ذكــر عنارصهــا  ــة أو مت ــة طويل َوإذا كانــت اخلطب

ــذي ــسق ال ــىل الن ــوجزة ، ع ــة ، وم ــسلة مرتب ــا متسل ــه يف وأجزائه ــيتناوهلا ب        س

 . ّوضوح ، ومتيز لكل عنرص عن اآلخر ، دون تداخل أو تكرار 

ًهب ــ مثال ــ أن موضوع اخلطبة أو املحارضة سـيكون يف ظـاهرة مـا يـسمى  ْ َ        

، فيمكن أن يعمد اخلطيـب بعـد االسـتفتاح وبيـان املقـصد » بالتطرف الديني « 

 : ن يقول كأ، إىل تقسيم موضوعه من البداية 

وسوف يكون بمشيئة اهللا تعاىل حديثنا عن هذا املوضـوع اهلـام حـول أربعـة 

 : عىل النحو التايل ، تندرج حتتها أخرى فرعية ، عنارص أساسية 

 . أ ــ مفهوم التطرف الديني ، وموقف اإلسالم منه 

                                                           

ــووي ) 1( ــرشح الن ــسلم ب ــم ، م ــريم الظل ــرب ، ب حت ــحيحه ، ك ال ــسلم يف ص ــام م ــه اإلم أخرج

 . من رواية أيب ذر الغفاري ريض اهللا عنه ، ٢٥٧٧قم  ر١٦/١٣١

 .  باختصار  ١٠٢ص . أبو زهرة . اخلطابة ) 2(
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 . ب ــ مظاهر التطرف الديني وصوره 

 . ج ــ أسباب التطرف الديني 

 . هذه الظاهرة د ــ عالج 

 : ويالحظ يف هذا التقسيم ما يأيت 

 . ــ أنه وضح ال غموض فيه ١

 . ــ التباين والتاميز بني كل عنرص وآخر ٢

ــ التسلسل املنطقي ، والرتتيـب الطبيعـي ، فكـل عنـرص متـصل بـام قبلـه ، ٣

 . ُمسلم ملا بعده 

تقـل اخلطيـب ــ وهذا بدوره جعل العنارص مرتابطة ليس بينها انفـصام ، ين٤

 .  من العنرص إىل ما بعده بسالسة ورفق 

 ) . ًتقريبا ( ــ شموهلا لسائر جوانب املوضوع ٥

 . َــ أنه موجز ال إسهاب فيه ، ومع وجازته قد سلم من اإلخالل ٦

 . ــ اقتصاره عىل ما له صلة مبارشة باملوضوع ٧

ضوع ، وعنـد فهذه املالحظات والضوابط ، ينبغي مراعاهتا يف تقسيم أي مو

 . اإلشارة إليه يف املقدمة 

َوقد تأملت يف بعض قصص القـرآن الكـريم ، فوجدتـه قـد اهـتم باملقدمـة ،  ُ

واإلشـارة إىل املوضـوع ، ، ووجدت هذه املقدمات تشتمل عىل حسن االفتتاح 

 . ْوذكر إجياز له ، ثم الرشوع يف العرض واإلثبات بعد املقدمة 
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 الكريم عن قصة أهـل الكهـف ؛ فقـد جعـل ومن هذا القبيل حديث القرآن

اهللا تعاىل مقدمة قبل الرشوع يف القصة ، وكانت املقدمـة ـــ فـيام يظهـر يل ـــ عـىل 

 : النحو التايل 

 .﴾ Z  Y X W V U T S ] ﴿: قال تعاىل 

  ]٩: الكهف [

﴾ T S ﴿: ْفهـــذه اآليـــة اشـــتملت عـــىل عنـــرصي حـــسن االفتتـــاح 

 .﴾ X W V ﴿: واإلشارة للموضوع 

ٌثم جاء ملخص للقصة كلها يف عبارات موجزة هي قوله تعاىل  َّ : ﴿ _ ^

 n m l k j i   h g f e d c b a `

 { z y x w v u t s r q p o

  . ]١٢ــ ١٠:الكهف[﴾ | { ~ �

: وبعد هذه املقدمة الشائقة ، ينتقل القرآن إىل عرض القصة ، وذكر أحداثها 

 . اآليات إلخ  ] ١٣: الكهف [ ﴾   ¢ £ ¤ ¥ ¦§﴿

 :هذا ، وهناك أخطاء ــ فيام يتعلق باملقدمة ــ قد يقع فيها بعض اخلطباء 

أن ال يكون للمقدمة صلة باملوضـوع الـذي سـيتحدث : ومن هذه األخطاء 

ِفيه ، فبعضهم ــ عىل سبيل املثال ــ يعمد إىل مقدمة أو عـدد مـن املقـدمات ذات 

ِدير أية خطبة هبا ، سـواء أكانـت َّالسجع املتكلف ، فيحفظها ، وحيرص عىل تص
ّ

 . ذات صلة باملوضوع أم ال 
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ًإطالة املقدمة ، وشغلها حيزا زمنيا أكثـر : ًومن األخطاء يف هذا الصدد أيضا  ّ ًَ ُ َ ُ

مما تستحق بكثري ، وأذكر أنني صليت اجلمعة مع أحد اخلطباء ، وقـد اسـغرقت 

َاملقدمة نحوا من عرش دقائق ، مع أن خطبتـه مجيعهـا  مل تتجـاوز مخـسا وعـرشين ًَ

ِدقيقة ، فضال عن أهنا مل تكن جذابة وال ممهدة للموضـوع ، وال مفـصحة عنـه ،  ْ ًُ ِّ َ ُ

ًوال جمملة ملقاصده ، فكانت ملال يف ملل  ِ ْ . 

ِفينبغي أن يكـون حجـم املقدمـة متناسـقا مـع حجـم املوضـوع وزمنـه ، وإذا  ً

ايل للخطبـة لوجـد أن تأمل بعض اخلطبـاء حجـم املقدمـة بالنـسبة للـزمن اإلمجـ

ًمقدمته تستغرق ربع الوقت ، وأحيانا ثلثه ، وهذا ــ بال شك ــ خلل يف التنسيق 

ٍّبني أجزاء اخلطبة ، هيبط بمستواها ويقلل من فائدهتا ، ويـستنفد طاقـة كـل مـن 

 . ْاخلطيب واملستمع قبل الوصول إىل عرض املوضوع ومضمونه 

ُر اشـتامل مقـدمتها عـىل عنارصهـا وإذا كان بعض اخلطـب ال يـستدعي األمـ

ًالثالثة ، فيستغنى عن بعضها ، فإن هناك عنرصا ال يمكن االستغناء عنـه بحـال  َ ُ

ِيف أية مقدمة ، وهو حسن االفتتاح وبراعة االستهالل 
ّ . 

   ض اع  ٢

ِوهذا اجلزء هو أهم أجزاء اخلطبة ومكوناهتـا ، وال يمكـن االسـتغناء عنـه ـــ  ِّ
ِ

ِاالستغناء عن أحد األجزاء األخرى ــ بل ما وجدت األجزاء األخـرى إن جاز  ُ

 . وتعميقه وتثبيته يف نفوس السامعني ، من مقدمة وخامتة إال خلدمته 

ــا ،  ــب التحــدث عنه ــد اخلطي ــي يري واملوضــوع هــو املــشكلة أو القــضية الت

َمستهدفا إقناع اجلمهور هبا واستاملتهم نحوها ، وبقدر ما يكون اخلطيـ َ
�ب معـدا ِ ِ

ُ

ًملوضوعه اإلعـداد الالئـق بـه ، ومرتبـا لـه ، ومستحـرضا ملادتـه العلميـة وأدلتـه 
ِ ِّ َ َ
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ِاملثبتة له ، الداحضة ملا يناقـضه ، وملـن يعارضـه ؛ بقـدر مـا يتـوفر هـذا ونحـوه ؛  ِ ِ ْ

ًيكــون حتقيــق النجــاح للخطيــب يف مهمتــه ، مــع األخــذ يف االعتبــار أمــرا عــىل 

ه دور خطري يف نجاح اخلطيـب ، أال وهـو سـعة ثقافـة جانب كبري من األمهية، ل

 . اخلطيب، وكثرة حصيلته العلمية واألدبية ، وتوافر مقوماته الفنية 

   ا اح  ض اع

وعىل اخلطيب أن حيشد كل إمكانياته وطاقاته ، وأن يأخذ بجميـع األسـباب 

 : املمكنة للنجاح يف عرض املوضوع ، ومن هذه األسباب 

أن يلتزم اخلطيب يف عرضـه بموضـوع : ونقصد هبا ، َأ ــ الوحدة املوضوعية 

ِاخلطبة ؛ فال يكثر من االستطرادات 
َأو خيـرج عـن املوضـوع باحلـديث فـيام ال ، ُ

أو يتنــاول يف اخلطبــة الواحــدة عــددا مــن املوضــوعات دون رابــط ، صــلة لــه بــه

 .بينها

هيملهـا ، كـام حيـدث مـن بعـض وهذا من األمور التي ال يليـق باخلطيـب أن 

َاخلطباء ــ مع األسف ــ حينام ال يراعون الوحدة املوضوعية يف  خطبهم ، فيعود  َ

هذا باآلثار الضارة عىل اخلطبة ، حيث ال يتمكنون ــ يف حال تناوهلم ألكثـر مـن 

َموضوع يف اخلطبة الواحدة ــ من خدمـة اخلطبـة باألدلـة الكافيـة التـي تلزمهـا ،  ْ َ

مستواها يف نظر اجلمهور ، وكذلك قد يتورطون يف اإلطالـة اململـة التـي فيهبط 

تكــاد تفقــد احلــارضين مــن اجلمهــور أعــصاهبم ، الســيام وهــم يــشعرون بعــدم 

الفائدة وعدم الراحة ، من كثرة ما ينتقل اخلطيب من موضوع إىل آخـر ، ونحـو 

لتزام بالوحـدة هذا من اآلثار ، التي ال ختدم اخلطبة ، فليحرص اخلطيب عىل اال

 . وكل ما ال صلة له بموضوعه ، املوضوعية وليبتعد عن  احلشو واالستطراد 
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ًب ــ ترتيب عنارص املوضوع ترتيبا حمكام متناسقا  َ بحيـث تكـون متسلـسلة : ً

متتابعـة ، يــسلم كـل عنــرص إىل اآلخــر ، ويكـون بمثابــة التمهيــد ملـا بعــده ، مــع 

ِّاالرتباط بام قبله ، وليقسم موض وعه إىل عنارص أساسية ، تتفرع عنها أو تنـدرج ْ

    حتتهــا أفكــار فرعيــة ، فيعــرض كــل عنــرص بأفكــاره وتفــصيالته، ثــم ينتقــل إىل 

َغريه ، وهكذا يسري يف عرضه سريا حـسنا رفيقـا ، حتـى ينتهـي املوضـوع هنايتـه  ًْ ً

 . َالطبيعية ، ويصل باجلمهور إىل النتيجة التي يريدها ويقررها 

، وخيدم هبا عنارصه وأفكاره ، كـي األدلة التي يدعم هبا موضوعه ج ــ حشد 

 . يصل إىل غرضه ومطلوبه 

 : وينبغي أن تسري األدلة يف اجتاهني 

 . اجتاه يثبت املوضوع ويؤيده : األول 

 . َّأو كانت متوقعة ــ ، اجتاه يفند آراء املعرتضني ــ إن وجدت : الثاين 

 : سمني واألدلة يف عمومها ترجع إىل ق

 . أدلة عقلية برهانية ، تعتمد عىل اإلقناع العقيل :األول 

ــاين ــواء  : الث ــال واأله ــشاعر واالنفع ــارة امل ــىل إث ــد ع ــة ، تعتم ــة وجداني أدل

 . وامليول

ْوليتجنب اخلطيب اإلكثار من األدلة واألقيسة اجلافة ، فهذه ال جتذب عامـة 

َّاجلمهور ، وليعلم أن املوقف اخلطايب يعتمد ع ىل إثارة العواطف واملشاعر أكثـر ْ

 . ّمن اإلقناع أو الربهان العقيل 

أنه رأى وقت حـصار :  حادثة طريفة ملخصها ) جوستاف لوبون (يروي « 
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ًباريس مجهورا يسوق قائدا عظيام من قـواد اجلـيش إىل مقـر احلكومـة ، والنـاس  ًً

 للربوسـيني حوله أكداس ، يزجمرون ويتميزون من الغيظ ، ويتهمونـه بأنـه بـاع

ٍّرسم معقل فرنيس ، فلام وصلوا إىل قرص اللوفر ، خرج أحد أعضاء احلكومة ــ  ٍ َ

ًوكان خطيبا ذائع الصيت ــ ليخطب يف هذا اجلمع اهلائج ، املطالب بإعدام هذا 

إن القائـد « : القائد اخلائن ، وكان املنتظر منه أن يربهن عىل بطالن االهتام بقوله

 الذين أقـاموا احلـصون ، وأن رسـومها تبـاع يف بـاريس يف املتهم أحد املهندسني

ِ هبـت إذ سـمعه يقـول ) جوستاف لوبـون (املكتبات ، غري أن  ّسـيقتص منـه « : ُ َ

ــذي ــق ال ــتم التحقي ــدفاع ت ــة ال ــاتركوا حكوم ــه ، ف ــة في ّالعــدل قــصاصا ال رمح
ِ ُ ً ُ         

،  اجلمـع فـسكنت الثـورة ، وتفـرق» ّبدأمتوه ، وستزجه يف الـسجن حتـى حـني 

وبعد ربع سـاعة كـان القائـد يف بيتـه ، ولـو أن اخلطيـب دافـع عـن املـتهم بأدلـة 

ًمنطقية ملزقه اجلمع إربا  ْ ِ «)١( . 

وال نقصد أن ختلو اخلطبة من الرباهني واألدلـة املنطقيـة ، وإنـام نقـصد أن ال 

ُيطغى هذا النـوع مـن االسـتدالل ، بـل ينبغـي إفـساح املجـال لألدلـة األخـرى  َ

ًكثر جذبا وتشويقا لدى اجلمهور ، مثل القصة ، سواء أكانـت مـن القـصص األ ً

ّالقــرآين ، أم النبــوي ، أم قــصة تارخييــة ، أم مــن واقــع اجلامعــة التــي خياطبهــا ،  ّ

َّوالبيئة التي يعيـشها ، أم كانـت قـصة مفرتضـة متخيلـة ، ومثـل رضب األمثـال  َ

تميل األهـواء كأسـاليب وإيرادها ، ومثـل األدلـة التـي ختاطـب الوجـدان وتـس

ًالرتغيب والرتهيب ، أو الوعد والوعيد ، أو التصوير البليغ الـذي يـصف أمـرا 

                                                           

. غوســتاف لوبــون . ً، نقــال عــن روح االجــتامع ١٢٨أمحــد احلــويف ص /د.  فــن اخلطابــة)1(

  . ١٤٢ص
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ًما وصـفا يـوحي بامليـل إليـه أو بكراهيتـه ، كتـصوير احلـسد ، وجتـسيد حقيقتـه 

البغيضة وآثاره املدمرة اخلطرية ، بام يبعـث عـىل النفـور منـه ، وكتـصوير األلفـة 

ظيمة النافعة بام يثري الوجدان ، وحيـرك املـشاعر ، وحيمـل َوالوحدة وآثارمها الع

 . َاملخاطبني عىل احلفاظ عليهام والتخلق هبام 

ً، جمانبـا للتعقيـد يف عباراتـه ، بعيـدا ًد ــ أن يكون املوضوع واضحا يف ألفاظه  ً
ِ

عن الغموض يف كلامته ، فإن اخلطيب إذا حشا موضوعه بام ال يفهمه الـسامع ، 

 سدى ، وذهب تعبه أدراج الريـاح ، وحيـل بينـه وبـني مـا يـشتهي ضاع جمهوده

من استاملة اجلمهور وإقناعه ، فهيهات أن يتأثر الناس بـام مل يفهمـوه ، ويقتنعـوا 

 . بام مل يعرفوه ويتصوروه 

٣  ا    

وإذا كانت املقدمة هلا أمهيتها ألهنا أول ما يطرق سمع املخاطب ، فإن كانت 

 واإلتقان أسهمت يف جذبه ، وهتيئـة نفـسه لإلقبـال عـىل اخلطيـب تتسم باجلودة

َواخلطبة ــ كام سبق ؛ إذا كان هذا شأن املقدمة ، فكـذلك الـشأن مـع اخلامتـة مـن 

ُحيث األمهية ، إذ إهنا آخر ما يطرق سمع املخاطب ، ويعلق بذهنه ، فإذا كانت  ْ َ َ

دانــه ، وســاعدت يف َجيــدة  متقنــة ، أســهمت يف تثبيــت املوضــوع يف قلبــه ووج

 .َالوصول إىل اهلدف املبتغى من وراء اخلطبة 

لذلك جيب احلرص عىل تدبيجها واالعتناء هبا وبمـضموهنا ، وعـىل اخلطيـب أن 

ّيعد هلا ، ويعرف مسبقا ماذا سيكون يف حمتواها ، متاما كام يعد لصلب موضوعه  ِّ ِ
ُ ًُ ً. 

  :ولكي تكون اخلامتة ناجحة ، ينبغي مراعاة اآليت 
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 . أ ــ أن تكون واضحة املعاين ، ليس فيها غموض أو لبس 

َب ــ أن تشتمل عىل موجز ملا ألقاه اخلطيب من أفكار ، وما توصـل إليـه مـن 

نتائج ؛ فلربام يكـون اجلمهـور قـد تعـرض لنـسيان أجـزاء مـن اخلطبـة ، بـسبب 

 . كوهنا جديدة عليه ، أو ألي اعتبار آخر 

ًيـدة ؛ فإهنـا حينئـذ تكـون امتـدادا للموضـوع ج ــ أن ال تتـضمن أفكـارا جد
ٍ

 .ًوعنرصا من عنارصه ، وليست خامتة له 

َوأن تكـون مركـزة وخمتـرصة قـدر ، د ــ أن تكـون اخلامتـة متـصلة باملوضـوع  َُّ

 . اإلمكان 

ـــ آخــر مــا يطــرق ســمع  ـــ كــام أرشنــا ـ ـــ أن تكــون اخلامتــة قويــة؛ ألهنــا ـ هـــ ـ

يب ، وتكسوها مشاعر الثقة بأن ما ذهـب ًاملخاطب، فتحمل توكيدا لرأي اخلط

إليه من آراء ، وما حيث املستمعني عىل قبوله هو الصواب ، وهو احلـق الـذي ال 

حيتمل اجلدال ، وأن اخلري يف اتباع ما يدعو إليـه مـن تعـاليم اإلسـالم ، واهلـالك 

 . يف خمالفته 

ًو ــ وليحرص اخلطيب عىل أن يكون إلقاء اخلامتة حيا نابضا با حلرارة ، مليئـا ّ

ًخاليا من الفتـور ، ليتناسـب هـذا مـع قوهتـا ، ومـع ثقتـه يف آرائـه ، ، ّبالتحمس 

وألن إلقاءها عىل هذا النحو من احليوية ، يأيت يف وقت يمكن أن يتـرسب امللـل 

ّفيــه إىل املخــاطبني ، فيكــون هــذا اإللقــاء احلــي أدعــى لتنبيــه أذهــاهنم ، وإثــارة 

 . انفعاهلم 

بـل سلـسة وجذابـة ، ومثـرية ، تكون مفاجئة ، وأن ال تكون جافـة ز ــ أن ال 
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 . للعواطف 

ح ــ ثم ليكن آخر كالمه بعض العبارات الرقيقة ، أو األلفاظ البهية األنيقة، 

 .ليتهيأ له حسن اخلتام ، كام هتيأ له من قبل حسن االفتتاح 

  غ اوا ا     

طبة وتكوينها ، وفيها يقـوم اخلطيـب بـصياغة وهذه آخر مرحلة يف إعداد اخل

ِألفاظ خطبتـه وتعبرياتـه ، وعرضـها عـىل اجلمهـور ، يف أسـلوب خطـايب يتـسم  ّ ّ َ

 . باإلقناع واالستاملة 

واخلطبة تعتمد يف نقلهـا إىل اجلمهـور عـىل جـانبني أساسـني ، وتـنجح بقـدر  

 :جودهتام 

ِّقوماتـه ، وقـد سـبق الكـالم  جانب األداء ؛ وهو ما يتعلق باإللقاء وم:أوهلام 

 .عنه عند احلديث عن فن اإللقاء 

وهو ما يتعلق بحديثنا هنا عن التعبـري والـصوغ ،  جانب املضمون :وثـانيهام 

 .اخلطايب 

ن ا دةو   ُا  رأ   

َوهناك أمور جتدر مراعاهتـا لتكـون اخلطبـة ذات مـضمون جيـد ، وأسـلوب 

 : وصياغة راقية ، ومنها ما يأيت بليغ ، 

١ ض واا  ظ ، وُح او  :  

ــري مــن  ــب كب ــة وصــياغتها عــىل جان ــلوب اخلطب     ومراعــاة هــذا األمــر يف أس

ـــة ـــور، األمهي ـــة جلمه ـــري معروف ـــا غ ـــب ألفاظ ـــستخدم اخلطي         ًفينبغـــي أن ال ي
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إن : من الذهب ، وكمن يريد أن يقـول ًبدال » الترب « املخاطبني ، مثل استخدام 

إن هـذا األمـر قمـني باملالحظـة ، وكمـن : هذا األمر جدير باملالحظـة ، فيقـول 

ًيقــرأ بيتــا مــن الــشعر حيتــوي عــىل ألفــاظ غــري مفهومــة ، وال يقــوم بتوضــيحها 

 . للمخاطبني 

ــضا  ــذا أي ــصل هب ــا يت ــىل : ومم ــة ع ــصات العلمي ــض ذوي التخص إرصار بع

 يف خطبهم ليست متداولة خارج إطار تلـك التخصـصات ، استخدام تعبريات

ـــارات  ـــب إىل نقـــل كـــالم ألحـــدهم يتـــضمن بعـــض العب أو أن يعمـــد اخلطي

التخصصية ، وينطقها كـام هـي عـىل النـاس الـذين ال يفهمـون مـدلوالهتا ، وال 

 . وتفاعلهم معه ، معانيها ، فتقطع متابعتهم له 

ور متفـاوت يف ثقافتـه وتعليمـه ّهذا ؛ وألن خطيب املسجد يتحدث إىل مجهـ

ِواســتيعابه ، فــإن عليــه مهمــة خطــرية وليــست هينــة ، وهــي أن يفهــم اجلميــع ،  ُ ً

َوحياول التحدث بلغة واضحة للجميع ، ولكي يـصل إىل هـذا الغـرض يتحـتم 

َعليه أن يتجنب األلفاظ التي ال يعرفها إال املثقفون ، حتى ال يضيع من دوهنم، 

َتنب األلفاظ املبتذلة ، حتـى ال ينفـر منـه املثقفـون ، ولكـن كام يتحتم عليه أن جي

ًيلتزم الوسطية ، فيتخري ألفاظا فصيحة ، وهي يف ذات الوقت سهلة الفهم عـىل 

غري املتعلمني من العوام ، وإذا شعر أن اللفظ به يشء من الغموض عـىل بعـض 

 .فئات احلارضين ، عمد إىل رشحه وتفسريه وبيانه 

ُ اللغـة العربيـة غنيـة بكثـرة مرتادفاهتـا ، وإكثـار اخلطيـب مـن واحلمد هللا فـإن

ــة  ــة ، ويثــري حــصيلته اللغوي ــه ثــروة أدبي ِالقــراءة يف كتــب األدب ينــشئ لدي
ُ ،

ومـا يناسـب مـن العبـارات ، فيتمكن من الرباعة واالقتدار عـىل ختـري مـا يـشاء 
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 . واأللفاظ 

أن العامـة « : ويـشري بعـض العلـامء إىل مالحظـة يف هـذا اخلـصوص ، وهـي 

وناشئة املتعلمـني يفهمـون املعـاين اإلمجاليـة رغـم أن بعـض اجلمـل والعبـارات 

َختفى عليهم ، ومـن هنـا كـان التكـرار واإلحلـاح عـىل املعنـى الواحـد بعبـارات 

 . )١(» ْخمتلفة له أمهيته ، فمن خفيت عليه مجلة بينتها األخرى 

َ حتملـه الرغبـة يف وضـوح وأود أن أؤكد للخطيب عىل أمر هام ، وهـو أن ال

َاألسلوب وخلـو تعبـريه مـن الغمـوض عـىل أن تكـون األلفـاظ مبتذلـة ، نازلـة  ِّ

« ُفيــذهب رواء اخلطبــة ، ويــضيع جــالل معانيهــا ، كاســتعامل لفــظ « املــستوى 

يف موضـع » ْأفتكـر « يف موضع أرجو وآمل وأطمع ، وكاستعامل لفـظ » أتعشم 

ذكر ، ونحو ذلك من األلفاظ العامية أو املبتذلـة أتفكر ، أو أفكر أو أتأمل ، أو أ

 . )٢(» القريبة منها ، التي شاع استعامهلا عىل ألسنة بعض خطبائنا خطأ 

ًفعليه أن خيتار ألفاظ خطبته بعنايـة كبـرية ، فتكـون ألفاظـا مهذبـة فـصيحة ، 

ًيسمعها اجلمهور فيزداد توقريا للخطب ، وإكبارا له  ً . 

٢ة آداب اا    :  

وقد ذكر اإلمام املاوردي بعض اآلداب التي جيب توافرها يف كالم املـتكلم ، 

ٌّحري باخلطيب أن يضعها يف االعتبار ، نوردها هنا ألمهيتها ، قال رمحه اهللا  َ
)٣(  : 

ًواعلم أن للكالم آدابا إن أغفلها املتكلم أذهب رونق كالمه ، وطمس هبجة  
                                                           

 . ٢٣ص. عبد اجلليل شلبي /د. اخلطابة ) 1(

 . ١٢٧ص . أبو زهرة . اخلطابة ) 2(

 .  باختصار ٢٤٣ ــ ٢٣٩ص . الدنيا والدين أدب ) 3(
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َ فـضله بمـساوئ أدبـه ، فعـدلوا عـن مناقبـه بـذكر َبيانه ، وهلا الناس عن حماسن

 .مثالبه 

أن ال يتجـاوز يف مـدح ، وال يـرسف يف ذم ، وإن كانـت النزاهـة : فمن آدابه 

ُعن الذم كرما ، والتجاوز يف املدح ملقـا يـصدر عـن مهانـة ، والـرسف يف الـذم  َ ً َ َ ً

ْانتقاما يصدر عن رش ، وكالمها شني وإن سلم مـن الكـذب ، عـىل أن  الـسالمة َ

ُّمن الكذب يف املدح والذم متعذرة ، والسيام إذا مدح تقربا وذم حتنقا  َ ّ ًّ ّ . 

أن ال تبعثـه الرغبـة والرهبـة عـىل االسرتسـال يف وعـد أو وعيـد : ومن آدابه 

يعجز عنهام ، وال يقدر عىل الوفاء هبام ، فإن من أطلق هبام لسانه ، وأرسل فـيهام 

ُصـار وعـده نكثـا ووعيـده :  ما يستثقله من العمل ِعنانه ، ومل يستثقل من القول ُ ًُ ْ ْ

ًعجزا  ْ . 

ْأن يتجاىف هجر القـول ومـستقبح الكـالم ، وليعـدل إىل الكنايـة : ومن آدابه  َ ْ ُ

ٌعام يستقبح رصحيه ، ويـستهجن فـصيحه ، ليبلـغ الغـرض ولـسانه نـزه ، وأدبـه  ُ َ ُ َ ُِ َ ُ ُ

﴾   c bf e    d﴿: ّمصون ، وقد قال حممد بن عيل يف قوله تعـاىل 

ُّكانوا إذا ذكروا الفروج كنوا عنها :  ، قال ]٧٢:الفرقان[ َ . 

ُّومما جيري جمرى فحش القول وهجره يف وجوب اجتنابه ، ولزوم تنكبه  َ ِ ْ ُ ما : ِ

ًكــان شــنيع البدهيــة مــستنكر الظــاهر ، وإن كــان عقــب التأمــل ســليام ، وبعــد  َ َ َ

ًالكشف والروية مستقيام ، كالذي رواه األزد ّي عـن الـصويل لـبعض املتكلفـني ّ

 : من الشعراء 

ـــــــــــري ـــــــــــي شـــــــــــيخ كب ــــــــــريي إنن ــــــــــاهللا س ــــــــــافر ب ٌك

ــــــــــــــــت ريب وإهلــــــــــــــــي ـــــــــــصغري أن رازق الطفـــــــــــل ال
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ِّكافر ؛ أي البس ، ألن الكفـر التغطيـة ، ولـذلك سـمي الكـافر :  يريد بقوله  ُ

« يهـا باهللا سـريي ؛ يقـسم عل: ًباهللا كافرا ، ألنه غطى نعمة اهللا بمعصيته ، وقوله 

ّأنــت ريب ؛ يعنــي ريب ولــدك ، مــن الرتبيــة ، : أن تــسري ، وقولــه » أي عــىل ناقتــه 

وإهلي رازق الطفل الصغري ، كام أنه رازق الولد الكبـري ، فـانظر هـذا التكلـف ، 

ِوالتعمق البشيع ، ما اعتاض من حيث البدهية إذا سلم بعـد الفكـر والرويـة إال 

َلؤما ، إن حسن فيه  الظن ، أو  ُ َذما إن كثر فيه االرتياب ً �ُ . 

أن جيتنب أمثال الغوغاء ، ويتخصص بأمثال العلـامء واألدبـاء ، : ومن آدابه 

ًفإن لكل صنف من الناس أمثاال تشاكلهم ، فال نجد لـساقط إال مـثال سـاقطا ،  ً َ ً

ًوتشبيها مستقبحا  ً . 

، أن األمثال من هواجس اهلمم وخطرات النفوس: إحدامها، ولذلك علتان

ٌومل يكن لذي اهلمة الساقطة إال مثل مرذول وتشبيه معلول  ٌ َ َ . 

َأن األمثال مستخرجة من أحـوال املتمثلـني هبـا ، فبحـسب مـا هـم : والثانية 

 .عليه تكون أمثاهلم 

 .فلهاتني العلتني وقع الفرق بني أمثال اخلاصة وأمثال العامة 

ًوربام ألف املتخصص مثال عاميا أو تشبيها رك ً ّ ً ِ َيكا ، لكثـرة مـا يطـرق سـمعه َ ً

ُمن خمالطة األراذل ، فيسرتسل يف رضبه مثال فيصري به مثال ، كالذي حكي عن  ً ً

عـىل اخلبـري : فقـال ، ًاألصمعي أن الرشيد سأله يوما عن أنساب بعض العـرب 

أســقط اهللا جنبيــك ، : ســقطت يــا أمــري املــؤمنني ، فقــال لــه الفــضل بــن الربيــع 

 بمثل هذا اخلطاب ؟ فكان الفـضل بـن الربيـع ـــ مـع قلـة أختاطب أمري املؤمنني

َعلمه ــ أعلم بام يستعمل من الكالم يف حماورة اخللفاء من األصمعي الـذي هـو  َُ
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 . هـ .أ. واحد عرصه وقريع دهره 

  :   م اب ٣

ومما ينبغي رعايته أن يعمد اخلطيب بعد استحضار املعاين إىل األلفاظ التـي « 

َءها هبا ، فيفرغ املعنى يف قالب يناسبه ، فاملعاين اجلزلة البد هلا مـن مجـل يريد أدا

َوتراكيب يف غاية الضخامة والفخامة ، واملعاين الرقيقة املستملحة البد هلـا مـن 

ألفاظ تناسبها رقة وسالسة ، ليحصل التـشاكل بـني النـوعني ، مـع إعطـاء كـل 

َّليكـون ذلـك أدل عـىل املعنـى ، موضوع حقه من شدة العبارة ولينهـا يف النطـق 

 . )١(» املقصود 

وقد أشار املاوردي كذلك إىل هذا ، فمعـاين الرتهيـب والتخويـف واإلنـذار 

َوالوعيد ، تتطلب صياغتها يف ألفـاظ جزلـة قويـة ، ومعـاين الرتغيـب والتبـشري 

ــب  ــى أوج ــاختالف املعن ــة ، ف ــة ولطيف ــاظ لين ــصاغ يف ألف ــاء ت ــد والرج َوالوع ُ

سلوب ، وهذا النهج واضح يف أسـاليب القـرآن الكـريم ، ال خيفـى َاختالف األ

 . عىل املتأمل 

َومن أمثلة ذلك أسلوب القرآن الكريم يف حديثه عن فرية نسبة الولد هللا ـ  ِ

~  �  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §   ﴿: حيث قال سبحانه ، تعاىل ـ 

  µ  ´  ³  ²  ±   °  ¯   ®   ¬  «  ª  ©  ¨

 º  ¹   ¸    ¶  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴾  ]٩٢ – ٨٨: مريم[ .  

َّواملعنى إن هول تلك الكلمة الـشنعاء وعظمهـا بحيـث لـو تـصور بـصورة      «  َ

                                                           

 . باختصار ١٦١ص . عيل حمفوظ . فن اخلطابة ) 1(
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أو أن ، حمسوسة مل تتحملها هذه األجرام العظام وتفرقت أجزاؤهـا مـن شـدهتا 

ّحق تلك الكلمة لو فهمتها تلك اجلامدات العظـام أن تتفطـر وتنـشق وختـر مـن  َ
ِ ُ ْ

ُاملعنى كادت القيامة أن تقوم : ها ، وقيل فظاعت فإن هذه األشياء تكون حقيقـة ، ِ

الكالم كناية عن غضب اهللا تعـاىل عـىل قائـل تلـك الكلمـة : يوم القيامة ، وقيل 

أي كـدت ، وأنه لوال حلمه سبحانه وتعـاىل لوقـع ذلـك وهلـك القائـل وغـريه 

  .)1(» ًأفعل ذلك غضبا لوال حلمي 

:  األلفاظ وإيقاع العبارات ليشارك ظالل املـشهد يف رسـم اجلـو سْرَإن ج     « 

وإن ضــمري الكــون وجوارحــه لتنــتفض، ! جــو الغــضب والغــرية واالنتفــاض

لــة النابيــة، واملــساس بقداســة الــذات ْوَوتــرتعش وترجــف مــن ســامع تلــك الق

العلية، كام ينتفض كل عضو وكـل جارحـة عنـدما يغـضب اإلنـسان للمـساس 

 .مة من حيبه ويوقره بكرامته أو كرا

ــة للكلمــة النابيــة تــشرتك فيهــا الــساموات واألرض       هــذه االنتفاضــة الكوني

 .واجلبال ، واأللفاظ بإيقاعها ترسم حركة الزلزلة واالرجتاف 

 حتــى تنطلــق ﴾~  �  ¡  ¢ ﴿:      ومــا تكــاد الكلمــة النابيــة تنطلــق 

 كل ساكن من حـوهلم ثم هيتز   ﴾¤   ¥  ¦  § ﴿: كلمة التفظيع والتبشيع 

وهـو حيــس بتلـك الكلمــة . ويـرتج كـل مــستقر ، ويغـضب الكـون كلــه لبارئـه 

                 ،وجتــايف مــا وقــر يف ضــمريه ومــا اســتقر يف كيانــه ، تــصدم كيانــه وفطرتــه 
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 ©  ª  »  ¬   ﴿: وهتز القاعدة التي قام عليهـا واطمـأن إليهـا 

  ¹   ¸    ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °  ¯   ®  ½  ¼  »  º

  À  ¿  ¾﴾ « )1( .  

  : ّ  ا  اب ا ا  اه ٤

فينبغي عىل اخلطيب أن تكون تعبرياته جمافية لتلك العيـوب ، سـواء مـا كـان 

ــن ،  ــب اللح ــرصف ، فيتجن ــة وال ــوم البالغ ــو ، أو عل ــم النح ــا بعل ــصل منه يت

 يف بنيـة الكلمـة ، وأن تكـون تعبرياتـه والوقوع يف األخطاء اإلعرابية ، أو اخلطـأ

 .فصيحة ، خالية من التعقيد اللفظي ، أو التنافر يف الكلامت واحلروف 

فـإذا ، ُومن املستحسن يف األلفاظ تباعد خمـارج احلـروف «  :     يقول األبشيهي

ــة وال  ــة يف مواضــعها غــري قلق ــدة املخــارج جــاءت احلــروف متمكن كانــت بعي

 :  ذلك كقول القائل واملعيب من، مكدودة 

َلو كنت كنت كتمت احلب كنت كام       كنا وكنت ولكن ذاك مل يكن َ َ َ ََّ ُ ْ 

 :      وكقول بعضهم أيضا 

ُوال الضعف حت                ِّغ الضــلـى يبـِّ َف ضعفــعـَ ْ
ِ  ه     ــُ

ْ وال ضعف ضع                                                           ْ
ِ ُف الضعف بل مثله ألف  ُِ ْ ُ ْ ِ ِ ِِّ 

ْوقرب حرب بمكان قفر      وليس قرب قرب حرب قرب  :  وكقول اآلخر ْ ْ ْ َ ْ ُ َْ َ ُ ْ َ ٍَ ٍَ َ َ ْ َ َ َِ َ ِ ٍ ِ 

قيل إن هذا البيت ال يمكن إنشاده يف الغالب عرش مرات متوالية إال ويغلـط 
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  .)١(» املنشد فيه ألن القرب يف املخارج حيدث ثقال يف النطق به 

ِجنــى جنــات : وحيكــى عــن بعــض الوعــاظ أنــه قــال يف مجلــة كــالم أورده  «      َّ َ َ

ِوجنات احلبيب  ِ َ فقـال . ٌفصاح رجل من احلارضين يف املجلس وماد وتغاشى . ْ

َمــا الــذي ســمعت حتــى حــدث بــك هــذا ؟ فقــال : لــه رجــل كــان إىل جانبــه  ْ :

ْسمعت جيام يف جيم يف جيم فصحت 
 . )٢(  »وهذا من أقبح عيوب األلفاظ. ِ

ّفحري باخلطيب أن يبتعـد عـن مثـل هـذا التنـافر اللفظـي الـذي جيعـل وقـع  ٌّ

 . ًبل ونطقه عىل اللسان عسريا ، ًالكالم عىل األذن ثقيال 

٥ وا طر اا    :  

وجيب أن خيتار اخلطيب املقاطع التي يقف عليها بحيث يكون وقوفـه عنـد « 

ي يريده ، وبأن يكـون املقطـع ذا رنـني قـوي ، يمـأل هناية جزء تام من املعنى الذ

 . )٣(» النفس ، ويوجهها نحو الغرض الذي يريده اخلطيب 

وليجتهد اخلطيب يف أن تكون اجلمل قصرية بقـدر اإلمكـان ، وأن ال يوجـد 

ــني طرفيهــا ، كفعــل الــرشط  ــة ويباعــد ب ــزاء اجلمل ــني أج ــل الفاصــل ب        مــا يطي

َّفتقـل الفائـدة ،  ، ونحو ذلك ، كـي ال يـشتت األذهـان وجوابه ، واملبتدأ واخلرب

                                                           

. حتقيق د. شهاب الدين حممد بن أمحد أيب الفتح األبشيهي . املستطرف يف كل فن مستظرف )  (1

 .م ١٩٨٦ط الثانية .  بريوت –دار الكتب العلمية . ٩٧ ـ ٩٦ / ١مفيد حممد قميحة 

أبو الفتح ضياء الدين نرصاهللا بن حممد بـن حممـد بـن  . املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر)  (2

. املكتبــة العــرصية  . ١/٢٨٩حممــد حميــي الــدين عبداحلميــد : حتقيــق . عبــدالكريم املوصــيل 

 .م ١٩٩٥بريوت 
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 .أو تضيع 

  :   ا  اب ٦

وينبغي أن ال يثبت اخلطيب عىل وترية يف األسلوب ، بـل ينتقـل مـن فـن إىل 

ــأيت بأســلوب االســتفهام ، وأخــرى  ــن ، ويتــرصف يف األســلوب ، فتــارة ي ف

ْ يف كـل هـذا يتفـنن يف سـوق ّبأسلوب التعجب ، وثالثة بأسلوب خربي ، وهـو

ــه وختــري التعــابري واألســاليب احلاملــة هلــا ، فيــدفع عــن الــسامعني امللــل  معاني

والرتابة  التي تصاحب الثبات عىل أسلوب واحد ، والسري عىل وترية حمـددة يف 

 . اخلطبة 

 :اة  اء :  وأًا ٧

ا ذكرناه يف موضـوع اإللقـاء ويف مرحلة التعبري يف اخلطبة ينبغي مراعاة كل م

وعنـارص إجادتـه ، مثـل حـسن توظيـف الـصوت واإلشـارة ، وغريمهـا ، حتـى 

ُيتهيأ للخطبة جودة األداء ، كام هتيأ هلا جودة املضمون  ُ . 

 

***** 
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������������� �

   ا و ن ال اى

لداعية مهمة عظيمة وخطرية ، ومن بـني مـا تتطلـب هـذه إن مهمة اخلطيب ا

املهمة أن جييد اخلطيب فنون القول املتصلة باخلطابة ، مثل املحـارضة واملنـاظرة 

وغريمهــا ، كــي يكــون أقــدر عــىل خدمــة دعوتــه ، وإفــادة مجهــوره ، والتــأثري يف 

ِّأهـم مستمعيه ، وفيام ييل نشري إىل بعض فنون القول األخرى سـوى اخلطبـة ، و

َخصائصها وما يميزها عن اخلطبة ، مع مالحظة أهنـا مجيعهـا تـشرتك يف خماطبـة 

ــاعهم  ُاجلامهــري مــشافهة ، ويقــصد مــن ورائهــا التــأثري فــيهم والوصــول إىل إقن ُ َ ُ

 . واستاملتهم 

  : أ  اة 

َحارض القوم « : يقال  َ ُوحادثهم بام حيرضه ، َجالسهم : َ ُ َ َ ُفـالن حـسن: ومنه ، َ ََ ٌ 

 .) ١(» َوألقى عليهم حمارضة . َاملحارضة 

واملحارضة لون من ألوان اخلطابة ، لكنها تتميز عن اخلطبة وختـتص بـبعض 

 : األمور ، وأمهها ما يأيت 

ــ املحـارضة تتـسع ملـا ال تتـسع لـه اخلطبـة ، فـاألخرية ذات وقـت حمـدد ال ١

ِيطول ، بينام املحارضة يمكن أن يكون وقتها أضعاف وقت اخل  . طبة َ

ٍّــ ويرتتب عىل هذا أن طبيعة العرض للموضوع ختتلـف يف كـل مـنهام عـن  ٢ ْ َ

َاألخرى ، فأمام املحـارض فرصـة ألن يـشعب املوضـوع ، ويغطيـه باستفاضـة ،  ِّ ُّ ٌ ِ
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ّويطرقه من جوانب شـتى حتـى يوفيـه حقـه مفـصال ، أمـا اخلطبـة فموضـوعها  ََّ ّ َ

والتوسـع يف كافـة التفاصـيل ، ة حمدود العنارص ، ووقتها ال يـسمح باالستفاضـ

 . املتعلقة باملوضوع 

ــ املحارضة يف الغالب ذات مجهور معني ، حيث يـتم اإلعـالن عنهـا ، فـال ٣

يذهب إليها ـ يف الغالب ـ إال من هيمه شأن املوضوع الذي تتناوله ، فجمهورها 

  .بخالف اخلطبة فإن مجهورها متنوع ومتفاوت ، يضم فئات خمتلفة ، ٌّخاص 

ــــ اخلطبــة ال جمــال فيهــا للنقــاش أو األســئلة أو االستفــسار ، بيــنام تــسمح ٤

ُاملحارضة بذلك ؛ فيسمح بطـرح األسـئلة عقـب انتهـاء املحـارض ، ويمكـن أن 

 . ُترتك فرصة للتعقيب واملناقشة 

 : فيقول ، ًــ ويضيف أحد العلامء فروقا أخرى بني املحارضة واخلطبة ٥

ة صيغة تقرير احلقائق ، وتثبيت املعاين ، أمـا اخلطبـة أ ــ يغلب عىل املحارض« 

 . فيغلب عليها صيغة إثارة العواطف واملشاعر 

ب ــ عنارص املحـارضة أشـبه بالقواعـد واألصـول واألحكـام ، أمـا عنـارص 

 . اخلطبة فأشبه باخلواطر العارضة واملعاين الطارئة 

 أمـا اخلطبـة فـشأهنا ج ــ حتتـاج عنـارص املحـارضة إىل الـرشح واالستـشهاد ،

  .  )١(» االسرتسال مع ما حيرض من اخلواطر واملعاين 

  : ب  ارس 

ــو  ـــدرس ه ْ ال ــا « : َّ ـــت م ــدرس يف وق ــم ي ــن العل ـــدار م َاملق ْ ـــع دروس ، ُ ُمج
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ْوأدراس  ُوقد جرى العرف عىل أن الدروس تطلق عىل ما يلقيه اخلطيـب ، ) ١(» َ

، و تربويـة ، ووعظيـة ، ت تعليميـة الداعية عـىل مجهـور املـسجد مـن موضـوعا

ْوفق نظام معني ، عىل مدار األسبوع ، عقب الصلوات املفروضة  ِ. 

ِّوإن الدرس بحاجة إىل دقة مـن اخلطيـب املـدرس ، وإىل براعـة وإتقـان ربـام 

ِأكثر من اخلطبة ، وذلك حتى يقبل عليه اجلمهور ويستفيدوا ، ولـيعلم املـدرس  ْ

ّرسـه بعنايـة ، وتـزود لـه بـالعلم ، وأعـد نفـسه لكـل مـا ّأنه إذا مل يكن قد أعـد د َّ

ّيمكــن أن يثــار مــن أســئلة  حــول موضــوع درســه، فــسوف يــنفض النــاس مــن 

 . حوله، ولن جيد من يستمع إال بضعة أفراد 

ُوال خيفى أن حضور اجلمهور للدرس يكـون اختياريـا ، ولـذا فلـن حيـرضوا  َْ ً

ًكـس خطبـة اجلمعـة مـثال ، فيحـرضها إال ملن يلمسون فيه اإلفـادة والعلـم ، بع

 . ًالناس عبادة ودينا ، حتى ولو كانوا غري راضني عن مستوى اخلطيب وأدائه 

 : والدرس خيتلف عن اخلطبة من وجوه ، منها 

ًــ أن الدرس يمكـن أن يقـال يف أي توقيـت ، أمـا اخلطبـة فغالبـا مـا تكـون ١

 فيها االلتزام بالوقـت مثـل موقوتة بزمن معني حيسن االلتزام به ، وبعضها جيب

 . خطبة اجلمعة 

ــ أن اخلطبة هلا موضوع معني وعنارص ال خترج عن إطار املوضوع ، وكـذا ٢

املقدمة واخلامتة مجيعها تدور حول املوضوع ، أما الـدرس فقـد يكـون رشح آيـة 

ويمكن أن يتطرق الرشح إىل جوانب خمتلفة وأفكار متنوعة وكلهـا ، أو حديث 
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، ْآلية أو احلديث ، وقد يستطرد اخلطيب يف درسـه لتبيـان نقطـة مـا ذات صلة با

َوال ينكر ذلك عليه ، بعكس اخلطبة  ُ . 

ــ العادة أن اخلطيب ال يقاطعه أحد أثناء خطبته وال يوقفه لالستفسار عـن ٣

ٍيشء غامض أو خاف عليه ، أما الدرس فـإن هـذا ممكـن فيـه ، وال غـضاضة يف 

ٌّأن حيدث أخذ ورد  ٌ  . ِّأو استيضاح وإجابة عنه بني املدرس وأحد احلضور ، ْ

ــــ األداء يف اخلطبــة ال يــستغني عــن احلامســة واالنفعــال وإثــارة العواطــف ٤

وحتريك املشاعر ، ونحـو ذلـك ، بيـنام الـدرس يغلـب عليـه اهلـدوء املـصحوب 

 . بالرشح واإلفهام والتعليم 

ــه االســت٥ ــاح ل ــه ال يت ــب يف خطبت ــادة أن اخلطي ـــ الع ــضاح ـ                عانة بوســائل إي

أو اخلريطـة اجلغرافيـة ، ، أو شاشـة العـرض ، أو عرض وتعليم ، مثل الـسبورة 

ِّفـيمكن للخطيـب املـدرس ، ًأو نحوها ، بينام يكون هذا األمر متاحا يف الدرس 

أن يصطحب معه ما حيتاجه من وسائل إيضاح ؛ كـأن يـستعني بـسبورة ويرسـم 

ًيفهم مستمعيه ، ويمكن له مثال إذا أراد أن يـرشح درسـا يف عليها وخيطط ما به  ً ِ ُ

ويوضـح ، غزوة من الغـزوات أن يـستعني باخلريطـة أو يرسـمها عـىل الـسبورة 

ًاجلهات والدروب واألماكن توضيحا يقرهبا إىل الـذهن ، ويعمـق فهمهـا لـدى 

ا ، أن املستمع ، كام أن بإمكانه إذا كـان يـرشح هلـم فقـه الـصالة ، ومـا يتعلـق هبـ

ُّيقوم بالتطبيق أمامهم ، كأن يؤدي الركوع مثال أو السجود ونحومها ، كل هـذا  َ َ ً

 . ــ كام ترى ــ متاح يف الدرس ، بخالف اخلطبة 

ــ لغة اخلطبة ختتلف عن لغـة الـدرس ، ففـي األوىل يلتـزم اخلطيـب باللغـة ٦
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ستمعني ـــ الفصحى ــ مع مالحظة استبعاد األلفـاظ التـي تعلـو عـىل مـدارك املـ

وال جينح إىل استعامل العامية إال ما ندر ، أما الدرس فال حـرج عـىل املـتكلم أن 

يستعني فيه بالعاميـة خاصـة إذا كـان يف مقـام رشح األحكـام العمليـة ، فهـو يف 

ّحـل مــن االلتــزام التــام بالفــصحى ، كــام يمكــن لــه أن يطعــم درســه بدعابــة أو  ٍّ ِ

أثناء الدرس ، بأسلوب فيه تبـسيط ، واقـرتاب فكاهة تدفع امللل وتقطع الرتابة 

 . من املستمعني 

ــ بعد انتهاء اخلطيب من درسه يكون هناك جمال لألسئلة مـن املـستمعني ، ٧

ومناقشة بينهم وبني املدرس يف املجلس ، وجييب عنهـا ، ثـم ينـرصف اجلميـع ، 

 . نتهائها واألغلب أن ينرصف اجلمهور عقب ا، أما اخلطبة فال يتاح هذا بعدها 

ومن الواضح بعد هذا أن الدرس أكثر فائدة للمستمعني ، كام أنه أشـق عـىل 

ُّاخلطيب من اخلطبة التي يعدها ويرتبها عىل مهـل ، ثـم يلقيهـا وينـرصف ، بيـنام  ِ
ُ

ًاملدرس عرضة للتساؤل أو االستفتاء ، فإذا مل يكن معدا لدرسـه إعـدادا عميقـا  ً � ِ
ُ

ًواسعا ، ومتسلحا بجواب عل ُمي صـحيح لكـل مـا يتوقـع أن يـسأل فيـه ؛ لـو مل ً َ ٍّ

َيستعد عـىل هـذا النحـو لتعـرض للزلـل واالرتبـاك ، ولوقـع يف اإلحـراج أمـام 

ُالناس ، حيث لن جيدوا لديه الرد الشايف ملا يعن هلم ويشكل عليهم  َ ْ ُ ّ َ َّ
ِ

َ . 

ًفاألمر ــ كام يبدو ــ ليس هينا ، والبد فيه من العلم ، وعىل اخلطيب ا ملـدرس ّ

ًإذا سئل عـن يشء ومل يكـن جوابـه حـارضا ؛ أن ال يتـورط يف اإلجابـة مـن غـري  ُ

ال أدري ، حيث يتخيل بعض اخلطباء : ًعلم ختلصا من اإلحراج يف ظنه لو قال 

ــه  ــم ، : أن قول ــون بغــري عل َّال أدري ، يقلــل مــن شــأنه يف نظــر اجلمهــور ، فيفت

 .ُفيضلون ويضلون ، ويوبقون دنياهم وآخرهتم 
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ال : فعــىل اخلطيــب الداعيــة أن ال يــسقط يف هــذا ، بــل ال يــرتدد يف أن يقــول 

َأدري ، ملا ال يعلمه ، أو يعد السائل بأنه سوف يبحث عن اإلجابة ويذكرها له،  َ ِ
َ

فلـيس يف هـذا رضر وال جنـاح ، إنـام الـرضر واإلثـم فـيمن يتجـرأ ويفتـي بغــري 

 . علم، ويفرتي عىل اهللا الكذب 

ُطيب إن مل يكن لديه ما يؤهله مـن علـم للفتيـا ، ويعينـه عـىل وأقرتح عىل اخل

ًالتصدي هلا ــ خاصة إذا كـان مبتـدئا ـــ أن خيـصص درسـا للفتـوى ، ويـشيع يف  ً

َّمجهوره أن هذا اليوم خمصص لذلك ، وجيمع األسئلة منهم عىل مدار األسبوع، 

ًثم جيهـز إجابتهـا يف بيتـه وحيـرضها جيـدا ، قبـل الـذهاب إىل ّ َ  الـدرس ، فيكـون ِّ

 . عنده اجلواب الصحيح لكل سؤال ، دون تعرض للزلل أو الوقوع يف حرج 

َّوإذا كان اخلطيب املدرس مرتبطا بمسجد معني ، فيفضل أن ينوع الـدروس  ُ ً

َّعــىل مــدار أيــام األســبوع ، فــذا يــوم خمــصص للفقــه ، وآخــر للــسرية ، وثالــث 

 . للعقيدة ، ورابع للتفسري ، وهكذا 

ِّكرنا فإنه معرض لألسئلة ، فعليه أن يعدد املـصادر التـي ينهـل منهـا ، وكام ذ َّ ُ

ًويعد درسه مـن خالهلـا ، فمـثال إذا أراد أن يعـد درسـا يف الـسرية ؛ فـال يكتفـي  ّ ِّ ًِ ُ

ٍّبكتاب واحد ، بل عليه أن يستمد مادته مـن أكثـر مـن كتـاب ، وسـيجد يف كـل 

ة زائـدة عـن غـريه ، وقـد يقـرأ يف منها فكرة جديدة ، ومعلومة مفيـدة ، أو روايـ

ِّكتاب رواية واهية ، فال يعرف أهنا كـذلك إال مـن خـالل كتـاب آخـر ينبـه عـىل  ٍ

 .ضعفها 

ومن املعروف أن كتب الـسرية ختتلـف يف منهجهـا عـن بعـضها ، فهـذا هيـتم 

بالرسد فقط دون متييز صحيح الروايـات مـن سـقيمها ، وآخـر هيـتم بتمحـيص 
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 ضعيفها ، ويشري إىل صـحيحها ، وثالـث هيـتم باسـتخراج املرويات ، وينبه عىل

َالعظــات والعــرب ، وهكــذا يثــري تنويــع املــصادر موضــوع اخلطيــب ودرســه ،  ُ

ٍويمكنـه مـن تقـديم مـادة علميـة ثريــة ونظيفـة جلمهـوره ، كـام جينبـه الوقــوع يف  ٍ
ّ َ ّ

 . أخطاء قد يتعرض هلا حال اقتصاره عىل مرجع واحد 

  : ج  اظة 

َثر خصوم الـدعوة اإلسـالمية اليـوم ، سـواء أكـانوا مـن اخلـارج أم مـن ما أك َ َ
ِ ِ

الداخل ، فهناك غـري املـسلمني مـن املستـرشقني ونحـوهم ، وهنـاك بعـض مـن 

ينتمون إىل  اإلسالم ، ولكنهم ــ مع األسف ــ يقفون يف صـفوف أعدائـه ، مثـل 

ة هللا ورسـوله مثـل طوائف العلامنيني والقوميني ، وأنصار بعض املذاهب املعادي

ًالشيوعيني ، وهكذا نجد طوائف كثرية تداعت لتـشويه اإلسـالم ، والتـشكيك  َ

يف قدرتـــه وصـــالحيته لقيـــادة احليـــاة ، وتنظـــيم شـــؤون اخللـــق يف معاشـــهم 

َومعادهم، وباإلضافة إىل هؤالء فهناك أصحاب بدع منكرة ، يشيعوهنا يف حياة 

  . الناس ، ويروجون هلا بني طوائف املسلمني

ًوقــد جيــد الداعيــة نفــسه مــضطرا للــدخول يف منــاظرة مــع طــرف مــن تلــك 

َاألطراف ، يذب عن اإلسالم كيدهم ، ويفضح أمام الناس زيفهـم ، ويكـشف  ّ ُ

 . للناس عن احلقيقة الناصعة بام أويت من حجة وبرهان 

ّواملناظرة ــ يف موكب الدعوة اإلسالمية ــ عبارة عن حماورة وجمادلة وحماجـة  ُ

ٍمن أجـل الوصـول إىل احلـق وبيانـه ، أو دحـض باطـل وإزهاقـه ، ، ني طرفني ب ِ

ًوهي ختتلف عن اخلطبة اختالفا بينا من عدة وجوه ،  منها  ِّ ً : 

ٍــ اخلطبة تكون من عمل فرد واحد ، وهـو اخلطيـب ، بيـنام املنـاظرة تكـون ١ ِ
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ْبني طرفني غري متوافقني يف الرأي ، وقد يكون يف كل طرف أكثر   . من فرد ِ

 .  ــ اخلطبة تكون موقوتة بوقت معني ، أما املناظرة فتكون يف أي وقت ٢

ً ــ مجهور اخلطبة ــ كام سبق ــ يكون متنوعا ، فيه املتعلم وغري املتعلم ، وفيه ٣

وهكذا ، أما مجهور املنـاظرة فيكـون ... ّاملتخصص واملثقف ، واجلاهل واألمي 

ٍمن طبقة أو فئة معينة ، وهـ ٍ ِي التـي هيمهـا شـأن املوضـوع املطـروح للمنـاظرة ، ٍ ِ ُ

 . فهم مجهور خاص 

ــــ اخلطبــة تنتهــي بمجــرد إهنــاء اخلطيــب هلــا ، وفراغــه مــن موضــوعها ثــم ٤

ٌّينرصف اجلمهـور ، بيـنام املتنـاظران يتناوبـان الكـالم ، ويعقـب كـل مـنهام عـىل  ِّ

ًاآلخــر ، معــضدا لوجهــة نظــره بأدلــة أعــدها أو اســتجدت لديــه  َ، ومفنــدا رأي ِّ ً ِّ

ِمناظره وما يطرحه من حجج وبراهني  ُ . 

ـ اخلطبة تعتمد باألساس عىل إثارة املشاعر، وخماطبة العواطف والوجدان، ٥    

ويعتمدان عىل اإلقنـاع ، بينام يركز املتناظران كل جهودها عىل الدليل والربهان 

 . ّالعقيل 

ت كـان هـذا غـري مستـساغ ، ــ ال يستطيع اخلطيب إطالة اخلطبة ، وإن طالـ٦

ًأما املناظرة فقد تطول كثريا ، أضعاف اخلطبة ، ويكون هذا مستساغا  ً. 

ــا مــا يكــون للمنــاظرة مــدير ٧ ـــ غالب ــاظرة ، ٌ ـ ُمــن مهامــه بيــان موضــوع املن ِّ
ِ

ْوتوزيـع الوقـت عـىل املتنـاظرين ، للجمهور  ِّوحتديـد مـن يبـدأ ومـن يعقـب ، ُ َ ُ ،

ِّوتقديم كل متحدث  ُوالتـدخل إذا اقتـىض ، ُن ما انتهـى إليـه املتنـاظران وإعال، ُ

َكــأن حيــاول أحــد الطــرفني االســتئثار بالوقــت وتــضييع الفرصــة عــىل ، األمــر َ
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 .  ونحو ذلك ، مناظره

  َا أن اا   ،  رك أو
  :  ، اظة 

ً للحـق ، ونـشدانا لـه ، ً ، فيكون جلوسه للمناظرة نرصةــ أن خيلص هللا ١

ِابتغاء مرضاة اهللا تعاىل ، وأن ال جيلس للمناظرة لـشهوة حـب الظهـور ، أو ألن 

َإنه أفحم مناظره ، وتغلـب عـىل خـصمه ، فـإن املخلـص املتجـرد للحـق : يقال 

ُيسدده اهللا ويوفقه ، وجيري احلـق عـىل قلبـه ولـسانه ، واملرائـي يكلـه اهللا  ِ َ إىل 

ن يتمسك باإلخالص ؛ ألنه يف موقف أحوج ما يكون فيه إىل نفسه ، فالعاقل م

 . معونة اهللا وتأييده 

ـــ أن يقــرأ بتوســع يف موضــوع املنــاظرة ، وجيهــز مادتــه العلميــة ، وأدلتــه ٢ ـ

ًوبراهينه ، وأن يلم ــ بقدر اإلمكان ــ بحجج اخلصم مسبقا ، وجيهز مـن األدلـة  ّ

 . ما يفندها 

ِرة عىل حترير حمل النزاع ، وتعيني وحتديد األمـر ــ ينبغي احلرص عند املناظ٣ ِ

َّموضع املناظرة واملحاجة  ِ . 

ْــ أن يكون عف اللسان ، فال حيقر مـن شـأن الطـرف اآلخـر ، وال يتناولـه ٤ ْ ِّ َّ

ًبسب ونحوه ، فهذا أدعى إىل تأليف قلبه نحو احلق ، واجتذابه بعيدا عن العناد  ٍّ

ّواملراء ، وكذلك لئال يرد عليه
ُ خصمه بنفس األسلوب مـن الـشتم والـسباب ، ِ

| { ﴿: فيكــون قــد أهــان نفــسه ، وليــضع نــصب عينيــه التوجيــه القــرآين 
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ًيكون رابط اجلأش ، ثابت اجلنـان ، مطمئنـا واثقـا يف نفـسه وأنـه عـىل ــ أن ٥ ً

احلــق ، خاصــة إذا كــان ينــاظر أحــد خــصوم الــدعوة اإلســالمية مــن العلامنيــني 

َّوأرضاهبــم ، وأن ال يتهيــب ، وأن يلقــي بحجتــه يف وجــه منــاظره ، ويكــر عــىل 
ِ

ُباطل خصمه ، دونام وجل مهام كان شأن املناظر أو وصفه أو ل  . قبه أو موقعه ِ

ًــ أن يكون كالمه واضحا للجمهـور ، حتـى يـتمكن مـن فهمـه ، فيتفاعـل ٦

 . ويميل إليه ، ويتعزز موقفه أمام مناظره ، معه 

ًــ عليه أن يكون متواضعا ، فهذا من شيمة العلامء ، ويتجنب احلـديث عـن ٧

 . نفسه باملدح والثناء عليها ، فإن الناس ال يستحسنون ذلك 

ِّينبغــي االلتــزام بالنظــام املعلــن مــن قبــل اللجنــة املنظمــة، أو مــن بيــده  ــــ ٨

إدارهتا، مثل حتديد الوقت ، وترتيـب املتحـدثني ، حتـى ال تـسود الفـوىض ، أو 

 . ينعدم االنضباط ، فتفشل املناظرة 

ــ أن ال يـستنكف عـن االعـرتاف بـاحلق والتـسليم لـه ، وإن ظهـر عـىل يـد ٩

ًت املناظرة أصال إال نشدانا للحق وطلبا للوصول إليه الطرف اآلخر ، فام كان ً ً . 

ــاظرات ١٠ ــراءة املن ــة مــن حــضور أو ســامع وق ــب الداعي ــر اخلطي ـــ أن يكث ـ

ْاملختلفـة ، فــإن مــن شــأن هــذا األمــر أن يكــسبه درايــة ودربــة تفيــده يف خــوض  ُ

 . املناظرات 

ٌ كثــري مــن هــذا ؛ ويف القــرآن الكــريم والــسنة املطهــرة ، والتــاريخ اإلســالمي

وقـد ، املناظرات التي جرت بني أنصار احلق ودعاتـه ، وذوي الباطـل وأعوانـه 

  . وإفحام أهله باحلجج والرباهني، واندحار الباطل ، أسفرت عن انتصار احلق 
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ِولرياجع اخلطيب الداعيـة ـــ عـىل سـبيل املثـال يف القـرآن الكـريم ـــ موقـف  ْ

ِانـه هلـم بـاحلجج امللزمـة ، والرباهـني  مـع أبيـه وقومـه ، وإتيسيدنا إبراهيم  َ

ًالساطعة ، التي تثبت أن معبوداهتم التي يزعموهنا آهلة مـن دون اهللا ، ال تـصلح 

ِهلذا أبدا ، وكانوا أمام حججه يراوغون وحييدون عن اجلواب املفحم  ً . 

ًولنتأمل معا قوله تعاىل ــ حكاية عن إبراهيم مع قومه ــ  ْ :﴿ a ` _

f e d c    b p o n m l k j i h g 

 ¡ � ~ } |  { z y x w v  u t s r q

  . ]٧٤ــ ٦٩:الشعراء[﴾  ¢     £

y x w v  u t s  ﴿: فقد ألقـى إلـيهم باحلجـة الفاصـلة 

  {          z ــابوا ــو أج ــات ، فل ــالنفي أو اإلثب ــوا ب ــي أن جييب ــان ينبغ ال : ﴾ ، فك

ـــا إذا أقبلنـــا  وال يـــرضوننا إذا ، علـــيهم يـــسمعوننا إن دعونـــاهم ، وال ينفعونن

َأعرضـنا عـنهم ؛ لكـان هـذا إقــرارا مـنهم بعـدم صـالحية معبـوداهتم ألن تعبــد  ُ ً ْ

نعم ؛ يـسمعوننا إن دعونـاهم ، وينفعوننـا إن جلأنـا : وبعجزها التام ، ولو قالوا 

ويرضوننا إن تركناهم ، لكان هـذا مـنهم دعـوى ال يمكـنهم أن يقيمـوا ، إليهم 

ْعليها عرش دليل ، ّ بل إن بطالهنـا أوضـح مـن الـشمس يف ضـحاها ، إذ الواقـع ُ

ًيفصح بأهنا ال تسمع مناديا ، وال جتيب داعيـا ، وال تـدفع عـن نفـسها ـــ فـضال  ً ً

ِّعن غريها ــ أذى ، فام كان منهم أمام هذا احلصار الربهاين القوي إال أن حـادوا  ِّ

~ �  ﴿: ن ، فقـالوا ًعن اجلواب ، واجتلبوا كالما مل يسأهلم عنه خليل الـرمح

£     ¢ ¡ ﴾  . 
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ــول  ــاورات الرس ــة بمح ــرة حافل ــسرية العط ــرة وال ــسنة املطه ــب ال ^ ِوكت

للمرشكني ، وأهل الكتاب ، وحماورات أصـحابه مـع ذوي األفكـار الفاسـدة ، 

 . واملعتقدات الباطلة 

ــض  ــة يف دح ــا حج ــالمي ، وأرقاه ــا اإلس ــاظرات يف تارخين ــع املن ــن أمت ِّوم
ِ

ْرة حدثت أيـام اخلليفـة املـأمون ، حـني وقعـت فتنـة القـول بخلـق الباطل؛ مناظ َ ٌ

القرآن ، فقد جاء رجل من علامء احلجـاز هـو اإلمـام عبـد العزيـز بـن حييـى بـن 

َمسلم الكناين البغدادي ، ووقف يف املسجد يوم اجلمعـة ، وجـاهر بـالقول بـأن  ّ ُّ

ببدعـة خلـق القرآن كالم اهللا غـري خملـوق ، وطلـب أن ينـاظر أصـحاب القـول 

ــأل  ــت، القــرآن عــىل امل ــا طلــب ، وكان ــه م ــتم ل ــأمون ، ف ــة امل        وبحــضور اخلليف

ِاملناظرة ، فكان هو طرفا ، ورجل يسمى برش بن غياث املرييس ، هو الذي توىل 
َ َ ّ ً

ًكرب هذه البدعة ؛ طرفا آخر ، ودارت املناظرة ، وكانت حامية الـوطيس ، أظهـر  ِ

ّز عـىل خـصومه ، وسـلم لـه املـأمون بـصحة قولـه ، اهللا حجة اإلمام عبـد العزيـ

َوسـالمة حجتــه وظفــره عــىل منــاظره ، مـع أن املــأمون كــان ممــن اســتهوته هــذه  ْ ُ

 .البدعة 

وقد خلص اإلمام عبد العزيـز هـذه املنـاظرة ، وهـي مطبوعـة اآلن ومتداولـة 

يـة وأنصح بقراءهتا ، فهي عىل وجازهتا ذات فوائد علميـة وفن» احليدة « بعنوان 

 . مجة 

  : د  اد اة 

وهناك األحاديث اإلذاعية أو التلفزيونية القصرية ، وهـي بـال شـك ختتلـف 

 : عن اخلطبة من حيث الوقت واألداء واملضمون واألسلوب عىل النحو التايل 
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ــ وقت هذه األحاديث قصري ، وحمدد بالضبط ، فهـو يف الغالـب مخـس أو ١

 .  فوقتها أوسع من ذلك عرش دقائق ، أما اخلطبة

ــ وعىل هذا فطريقة األداء أو اإللقـاء البـد أن ختتلـف يف احلـديث عنهـا يف          ٢

ًاخلطبــة ، فيكــون األداء يف احلــديث القــصري وســطا بــني احلامســة والفتــور ، 

ًوالصوت معتدال بعيدا عن االنفعـال ، وأقـرب إىل اهلـدوء  ويغلـب أن تكـون ، ً

ِّرية واحـدة ، إذ الوقـت ال يـسمح بـأن يلـون املتحـدث نربات الـصوت عـىل وتـ ُ

صوته ، ينفعل فيه تارة وهيدأ أخرى ، أو يرسع مرة ويبطئ أخـرى ، فمثـل هـذا 

األداء ال جمال له يف احلديث اإلذاعي ، بخـالف اخلطبـة التـي هـي جمـال رحـب 

ين ًللتفنن يف األداء وتغيري الـصوت وتكييفـه بـام جيعلـه مطابقـا لألحـوال واملعـا

 . التي يعرب عنها ، واملفاهيم التي يصورها 

ًــ مضمون هذه األحاديث جيب أن يكون مركزا وموجزا يف نقاط واضـحة ٣ ً َّ

 .حمددة ، وأدلة كل نقطة تكون خمترصة 

واحلقيقة أن اختصار املوضوع الطويل يف نقاط موجزة ، مع االلتزام بتغطيته 

راد يف أدلتـه ومـضمونه ، وهـو من كل جوانبه أصعب بكثري من بسطه واالستط

ِحيتاج إىل جهد ودقة وبراعة يف االختصار ، وقد حكي أن أحد األصدقاء كتـب 
ُ

كتبت إليك كل يشء بالتفصيل ، حيث ال وقـت « : إىل صديق له رسالة ، فقال 

، أمـا اخلطبـة ففيهــا فرصـة أفـضل مـن األحاديـث القــصرية » ّلـدي لالختـصار 

 . وهكذا ... لة وتنويعها للبسط والتعليق ، ورسد األد

ْــ اخلطبة يف األغلب تشتمل عىل أجزائها الثالثة ، وهـي املقدمـة والعـرض ٤
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واخلامتة ، وتكون هـذه األجـزاء واضـحة ومتميـزة بخصائـصها ، ال سـيام لـدى 

اخلطيــب اجليــد ، أمــا احلــديث القــصري ، يف األغلــب خــالف ذلــك ، وال يكــاد 

ًيالحظ فيه هذا التقسيم ، نظرا  للخريطة الزمنية القليلـة املتاحـة ، بـل إن بعـض َ

ِاملتحدثني ربام فوجئ بمعد الربنامج أو خمرجه يشري إليـه بإهنـاء املوضـوع ؛ ألن  ُ ّ ِ
ُ

ًالوقت قد انتهى ، فيختم املوضوع ، وبالطبع ال جيد وقتا للخامتة ، لذلك نكـرر 

َأنه عىل املتحدث أن يركز عنارصه ، ونقاط حديثه ويوزعها عىل   . ًالوقت جيدا َ

َهذا ، وعىل من يقوم باحلديث اإلذاعي أن يراعي أن اجلمهـور الغفـري الـذي 

يــستمع إليــه مــن خــالل اإلذاعــة، فيــه املثقــف وغــري املثقــف ، فيــه العــامل وفيــه 

ُاجلاهل، والصغري والكبري ، فليحرص عىل أن تكـون لغتـه سـهلة ، وإن اضـطر 

 يفهمهــا ، ســارع إىل بيــان معناهــا يف إىل اإلتيــان بلفظــة يظــن أن الــبعض قــد ال 

ًاحلال ، وعليه أن يكون أسلوبه واضحا ، واملعاين قريبة ومبارشة ، كام ينبغـي أن 

َال يؤدي احلديث مثل أدائه للخطبة ، كام يفعل بعض العلامء ــ مع احرتامنـا هلـم  َ َ ِّ

يف مجيـع ــ فال يغري أحدهم من هلجته ، وال طريقة إلقائه ، مع كل املستويات ، و

املناسبات ، دون مراعاة ملا يتطلبه املقام من أداء خـاص عـام سـواه ، عـىل النحـو 

 . ًاملشار إليه سابقا 

 

***** 
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 ذج  

ــة  ــن اخلطب ــل م ــنامذج لك ــض ال ــدم اآلن بع ــدرس ، ، ونق ــارضة ، وال واملح

 : واملناظرة ، وذلك فيام ييل 

 ان : أو   »   آن« )١( :  

ًاحلمد هللا الذي نزل الفرقان عىل عبده ليكـون للعـاملني نـذيرا ، وأشـهد أن ال  ّ

ــل  ــه ، القائــل يف حمكــم التنزي N M ﴿: إلــه إال اهللا وحــده ال رشيــك ل

 Z Y X W V U T S R Q P O

 d c b a       ` _ ^ ] \ [

f e  ﴾ ]سبحانه ضمن ملن أخذ القـرآن ورعـاه ]١٦، ١٥:املائدة ، ِ

ــد اهللا  ــدا عب ــيدنا حمم ــهد أن س ــراه ، وأش ــاه وأخ ــسعد يف دني ــه أن ي ــق رعايت ًح َ 

، صـلوات اهللا » القـرآن حجـة لـك أو عليـك « : القائل فيام صح عنه ، ورسوله 

وســالمه عليــه ، وعــىل آلــه وأصــحابه وأتباعــه الــذين أقبلــوا عــىل كتــاب رهبــم 

ــه ، و ــام في ــوا ب ــوه ، وعمل ــدبروه وفهم ــوه ، وت ــرءوه وحفظ ــداه ِفق ــوا إىل ه        دع

اللهـم ارزقنـا حـسن التـأيس هبـم ، واجعلنـا . فنالوا ثواب اهللا ورضاه ، ّوبلغوه 

َمن أهل القـرآن الـذين هـم أهلـك وخاصـتك ، وارض عنـا معهـم برمحتـك يـا 

 . أرحم الرامحني 

 : ُالكرام األحبة .. أما بعد ؛ فيا أهيا األخوة 

                                                           

ُتوسعت ــ بعض اليشء ــ يف ذكر أدلة هذه اخلطبة ومادهتا العلمية ، بقصد زيادة الفائدة ، أمـا ) 1( ْ

ُعند إلقائها فرياعى ــ إذا اقتىض املقام ــ أن ختترص بام يناسب أحوال اجلمهور  َ . 
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ّ، ونعمة أنعم هبا علينـا ، ومنـة أسـداها إن القرآن العظيم رشف أكرمنا اهللا به 

الكريم إلينا ، ولسوف يسألنا سبحانه عن القرآن ، ماذا عملنا فيـه ، وهـل أدينـا 

 واجبنا نحوه أم ال ؟ 

 . ﴾ ± º ¹ ¸¶ µ ´    ³  ²﴿: ِيقول عز من قائل 

  ]١٠:األنبياء[

 . ]٤٤:الزخرف[ ﴾ ¦ §  ¨ ©ª » ¬﴿: ويقول جل شأنه 

ــا فــنحن لــن ننــال رشف  القــرآن  وعــز القــرآن ، وكرامــة القــرآن إال إذا أدين

w v u t ﴿: ٍواجبنا نحوه ، وعندئذ يكون القرآن شـفاء لنـا ورمحـة 

¢  ¡ � ~ } |{ z y x  ﴾]٨٢:اإلرساء[ .  

أهيـا اإلخـوة ، فام واجبنا نحو القرآن الكريم ، وكيف نحيـا بـالقرآن العظـيم 

 املسلمون ؟ 

 : م ــ بإجياز ــ يتلخص يف أربعة أمور أساسية إن واجبنا نحو القرآن الكري

 . ًأن نقرأه ونستمعه ، ونحفظه ما استطعنا إىل ذلك سبيال : أوهلا 

 . أن نتعلمه ونتدبره ونفهمه : وثانيها 

َأن نعمل بام فيه فنحل حالله ونحرم حرامه : وثالثها  َ ِّ ُ َ َّ ِ ُ . 

َوننرش هديه يف العاملني ، ليمه َوندعو إىل تعا، ِّ أن نبلغه إىل الدنيا :ورابعها  ْ. 

 . ولنتحدث عن هذه األمور األربعة بيشء من التفصيل 

 فهـذا مـن أ  ا اول و وة اآن وا و ؛         
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ُاألمور التي جيـب أن نحـرص عليهـا ونالزمهـا ونتمـسك هبـا ، وهـي مـن أوىل 

 . حقوق القرآن علينا 

ّ القرآن واستامعه ، ونوه بفضل من يعملون  عىل قراءةولقد حثنا اهللا 

:  ، وقال جل شأنه ]٤:املزمل[﴾ 2 3  4﴿: ذلك ، فقال سبحانه 

﴿CB A @ ? > ﴾]وقال تعاىل ]٢٠:املزمل ،  :﴿ « ª ©

:  ، وقال جل يف عاله ]٢٠٤:األعراف [﴾¬ ® ¯ ° ±

﴿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À         ¿ ¾ ½ ¼

   Ó ÒÑ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È

Õ Ô          ﴾ ] ٣٠ ، ٢٩: فاطر[  .  

َوقد جاء يف الـسنة النبويـة أحاديـث كثـرية تبـني مثوبـة وفـضل مـن يقـرءون  َ ٌُ

 .القرآن ، ويستمعونه وحيفظونه 

             :^ قــال رســول اهللا : قــال  منهــا مــا أخرجــه الرتمــذي عــن أيب ســعيد 

عطيته أكثـر من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أ: يقول الرب تبارك وتعاىل « 

وفـضل كـالم اهللا عـىل سـائر الكـالم كفـضل اهللا عـىل : ما أعطي السائلني، قـال 

 . »خلقه 

ِّوروى أبو بكر بن األنبـاري بـسنده عـن عبـد اهللا بـن مـسعود  ُ  قـال : قـال

إن هذا القرآن مأدبة اهللا ، فتعلموا من مأدبته ما اسـتطعتم ، إن « : ^ رسول اهللا 

ُهو النور املبني ، والشفاء النافع ، عصمة من متسك بـه ، و، هذا القرآن حبل اهللا 

ّونجاة من اتبعه ، ال يعوج فيقـوم ، وال يزيـغ فيـستعتب ، وال تنقـيض عجائبـه ،  ّ ُ
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َوال خيلق عن كثرة الرد ، فاتلوه فإن اهللا يأجركم عـىل تالوتـه بكـل حـرف عـرش 

َّحرف ، وال ألفني  ﴾!    ﴿: َحسنات ، أما إين ال أقول  َ
ِ ْ ًأحـدكم واضـعا إحـدى ُ َ

ُرجليه يدع أن يقرأ سورة البقرة ، فإن الـشيطان يفـر مـن البيـت الـذي تقـرأ فيـه  َّ َ

 . » ّسورة البقرة ، وإن أصفر البيوت من اخلري البيت الصفر من كتاب اهللا 

قـال رسـول اهللا : وأخرج أبو داود عن عبد اهللا بن عمرو ريض اهللا عنهام قال 

اقرأ وارتق ورتل كام كنت ترتـل يف الـدنيا ، فـإن : ن يقال لصاحب القرآ« : ^ 

 . » منزلتك عند آخر آية تقرؤها 

جيـيء « : قـال ^ ّوروى الرتمذي عـن أيب هريـرة ريض اهللا عنـه عـن النبـي 

ِّيارب حله : القرآن يوم القيامة فيقول  َ َفيلبس تاج الكرامة . ِّ ِّيـارب : ثـم يقـول ، ُ

ْزده  َفيلبس حلة الكرامة. ِ ّ ُْ َيارب ارض عنه : ثم يقول  ، ُ ْ َاقـرأ وارق : فيقال له ، ِّ ْ ْ ،

ٍويزاد بكل آية حسنة  
ُ «    .  

مـن اسـتمع « : قـال ^  أن رسول اهللا وأخرج اإلمام أمحد عن أيب هريرة 

ًومـن تالهـا كانـت لـه نـورا يـوم ، ُإىل آية من كتاب اهللا كتب له حسنة مـضاعفة 

 . » القيامة 

« : ^ قـال رسـول اهللا :  موسى ريض اهللا عنـه قـال وروى الشيخان عن أيب

ِمثل املؤمن الذي يقرأ القرآن َ مثل األترجة 
ّ ُ َْ ُ ُ ومثـل ، رحيها طيب وطعمها طيب : َ

َاملؤمن الذي ال يقـرأ القـرآن كمثـل التمـرة  َومثـل ، ال ريـح هلـا وطعمهـا حلـو : َ َ

ٌّا مر رحيها طيب وطعمه: َاملنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الرحيانة  ومثل املنافق ، ُ

ٌّليس هلا ريح وطعمها مر : الذي ال يقرأ القرآن كمثل احلنظلة  ُ «. 
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ّوأخرج أبو بكر بن األنباري بسنده عن عيل  ِّ ُ قـال رسـول اهللا :  قـال ^:  

ّوشفعه يف عـرشة مـن أهـل بيتـه ، من قرأ القرآن وتاله وحفظه أدخله اهللا اجلنة « 

  .» ٌّكل قد وجبت له النار 

مـا الرمحـة إىل أحـد بـأرسع منهـا إىل مـستمع القـرآن ، :  وقال الليث رمحه اهللا

 ﴾ © ª » ¬ ® ¯ ° ±﴿: لقول اهللا جل ذكـره 

 . ، ولعل من اهللا واجبة ] ٢٠٤: األعراف[

         :^ قـال رسـول اهللا : ُّوروى الرتمذي عن ابن عبـاس ريض اهللا عـنهام قـال 

 .» ِقرآن كالبيت اخلرب إن الذي ليس يف جوفه يشء من ال« 

  . واملعنى مل حيفظ شيئا من كتاب اهللا عز وجل 

َومن رمحة اهللا تعاىل ــ أهيا اإلخوة ــ أنه يرس لعباده تالوة كتابه وحفظه وفهـم  َّ ِ َ

s    r     q  p  o  n   ﴿: معناه ، وأعـاهنم عـىل ذلـك ، فقـال سـبحانه 

  u   t﴾  ] ِكر ومتعظ فهل ممن متذ:  ، أي ]سورة القمر ِّ . 

َفالواجب علينا إخوة اإليامن أن نحرص عىل نيل هذا الفضل العظيم واخلري 

َالعميم ، بأن نتلو كتاب اهللا ، ونستمعه ، ونعمر بحفظه صـدورنا ، وننـشغل بـه  ُ َ

 . آناء الليل وآناء النهار ، فهذا هو األمر األول من واجبنا نحو القرآن 

      وا  ما ا أن          وأ  ؛ رك و ب ا 
 ّوم ، ه ومم .  

َذلك أن من حق القرآن علينا ـــ أهيـا املـسلمون ـــ أن نتـدبر آياتـه ، ونحـاول 

َفهم معانيـه ، وتعلـم أحكامـه وآدابـه ، فنتـذوق حالوتـه وعذوبتـه ، ونستـشعر  ََ ِ ِ ُّ

َأنسه  ْ  . وننتفع بام فيه ، ُ
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 . ﴾D C BJ I H G F E ﴿: قال تعاىل 

  ] ٢٩: !سورة [

َّوقد نعى اهللا جل شأنه عىل أقوام عدم تدبرهم لكتابه سبحانه ، فقال عز  ِ ُّ َ 

 ﴾X W V U T S R  Q    P  O NM L K﴿: ِمن قائل 

 . ﴾g f e d c b a﴿:   ، وقال سبحانه  ]٨٢: النساء [ 

   ]٢٤: حممد [ 

عرف عىل ما فيه من املعاين ، وتفهم والتدبر هو التفكر يف كالم اهللا تعاىل ، للت

ّما يتضمنه من املقاصد ، وتعلم ما فيه مـن اآلداب والتوجيهـات ، إذ ال تـصلح 

القراءة وحدها ، وال يغنـي احلفـظ بـدون تـدبر وتعلـم ، كـي يتـدرج املـسلم يف 

َويـسمو إىل رفيـع املقامـات والـدرجات ، فيكـون ممـن ، مراقي الكامل والفالح  َ

  . ]٢:األنفال[﴾   ? @ D C B A﴿: شأهنم قال تعاىل يف 

ًإن للتدبر يف القرآن ، وتعلمه ومدارسـته ثوابـا كبـريا : أهيا اإلخوة املسلمون  ً
ِ ِ

 . من اهللا تبارك وتعاىل 

               : ^ قــال رســول اهللا :  قــال فقــد روى البخــاري عــن عــثامن بــن عفــان 

 .» خريكم من تعلم القرآن وعلمه « 

ومـا اجتمـع « : ^ قـال رسـول اهللا :  قـال م عن أيب هريـرة وأخرج مسل

قوم يف بيت من بيوت اهللا يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه بينهم ، إال نزلت علـيهم 

َالسكينة ، وغشيتهم الرمحة ، وحفتهم املالئكة ، وذكرهم اهللا فيمن عنده  َ « . 

ِذكر ر: يض اهللا عنها قالت �وأخرج اإلمام أمحد عن عائشة  ِجل عند رسـول ُ ٌ
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ْأو مل تروه يتعلم القرآن « : ^ بخري ، فقال رسول اهللا ^ اهللا  ََ َ « . 

املثــل يف تــدبر آيــات اهللا تعــاىل ، والتفكــر يف ^ ولقــد رضب لنــا رســول اهللا 

 . مضمون كالمه سبحانه 

           : ^ قال يل رسول اهللا :  قال روى البخاري عن عبد اهللا بن مسعود 

ِآقرأ عليك ، وعليك أنزل ؟ قال : ، قلت »  َّاقرأ عيل«  إين أحب أن أسمعه « : ُ

ُ، فقرأت عليه سورة النساء ، حتى بلغت » من غريي  ُْ َ :﴿ Z Y  X W

b a ` _ ^    ] \         [ ِأمسك « : ﴾ ، قال
ْ ، فإذا عيناه » َ

 . تذرفان 

ان لتعظـيم مـا إنـام كـ^ ِّإن بكـاء النبـي : وقد قال العلـامء رمحهـم اهللا تعـاىل 

َتضمنته هذه اآلية من هول املطلع وشدة األمر ، إذ يـؤتى باألنبيـاء شـهداء عـىل  َ

ًيـوم القيامـة شـهيدا عـىل الطـائعني ^ َأممهم بالتصديق والتكذيب ، ويـؤتى بـه 

 . والعاصني من أمته 

ِّيظهـر أثـر تأملـه وتـدبره يف كـالم اهللا عـىل هيئتـه ^ بل لقـد كـان النبـي  ُ َ َ ^

يـا  : قال أبو بكر : ُّلرشيف ، فقد روى الرتمذي عن ابن عباس قال ومنظره ا

ــبت  ــد ش ــول اهللا ، ق َرس ْ
ــال ! ِ ــم « : ق ــالت وع ــة واملرس ــود والواقع ــيبتني ه َّش ُ ُْ ٌ

َيتساءلون وإذا الشمس كورت  ِّ ، ففـي تـدبر هـذه الـسور وتأملهـا مـا يكـشف » ُ

ُلقلــوب العــارفني ســلطان اهللا وبطــشه فتــذهل منــه النفــوس ْ ََ ، وتــشيب منــه َ

 . الرؤوس

ُإن اإلنسان قد يتدبر آية أو آيات من كتاب اهللا تعـاىل ، فيفـتح لـه هـذا التـدبر 
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َّكثريا من أبواب اخلري ، ويكـون سـببا يف ارتقائـه إىل حـال أرىض وأحـب إىل اهللا  ًَ

ِتعاىل ، وانتقاله من حميط املعصية إىل حميط الطاعة ، بل من حميط الكفر إىل حمـيط 

  . اإليامن

 ، حـني قـرأ عليـه جعفـر بـن أيب َّوقد ذكرت لنا كتب السرية أن النجـايش 

ٍطالب سورة مريم ؛ استمع بتدبر وتفكر جعله يبكي ويقول عـن القـرآن  ٍ هـذا : َ

ــره إىل  ــان أن آل أم ــدة ، وك ــشكاة واح ــن م ــرج م ــى ليخ ــه موس ــاء ب ــذي ج ُوال َ

 . اإلسالم

» طـه « ٌا آيات من سورة ً ، فقد قرأ صحيفة هبوكذلك كان احلال مع عمر 

ِبتدبر ومتعن ، فتفجرت ينابيع اخلري يف نفسه ، ورق قلبه ، وزالت الغـشاوة عـن  ّ ّ

َما أحـسن هـذا الكـالم وأكرمـه ، ثـم مـشى إىل رسـول اهللا : بصريته ، فقال  َ َ ^

 . وأعلن إسالمه 

والتـابعون هلـم بإحـسان ، يكتفـون بقـراءة ^ ومل يكن أصحاب رسـول اهللا 

حفظه ، بل كانوا حيرصون عـىل تعلـم مـا يقـرءون وحيفظـون ، وتـدبره القرآن و

 . ًوفهمه أوال بأول ، حتى يتهيأوا للعمل بام حفظوا وفهموا 

ُّفقد قـال أبـو عبـد الـرمحن الـسلمي  ُّ
ِ ِحـدثنا الـذين كـانوا يقرئوننـا القـرآن ، : َ ْ ُ

ِكعثامن بن عفان وعبد اهللا بن مسعود وغريمها  ِ علموا مـن النبـي أهنم كانوا إذا ت: ِ

: عرش آيات مل جياوزوها حتى يتعلمـوا مـا فيهـا مـن العلـم والعمـل ، قـالوا ^ 

 . ًفتعلمنا القرآن والعلم والعمل مجيعا 

فعلينــا أن نقتــدي هبــم ونــسري عــىل خطــاهم، ونكــون قــريبني مــن كتــاب اهللا 

 . تعاىل، حريصني عىل تدبره ، وتدارسه ، وفهمه ، حتى يمكننا االنتفاع به 
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 : أهيا اإلخوة الكرام األحبة 

                  َأن م  ، آن اا  وا  ا ا وأ       ، 
 و أ  ، وَده َوم ، َا و ،  ُِ .  

Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿: قال تعاىل 

 Ð    Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä

  Ö Õ     Ô Ó Ò Ñ Ú Ù           Ø × &% $ #          " !

  . ]١٢٦ــ ١٢٣:طه[﴾  ' )   (

ِضمن اهللاُ تعاىل ملن قرأ القرآن وعمل بـام فيـه : قال ابن عباس ريض اهللا عنهام َ

 . أن ال يضل يف الدنيا ، وال يشقى يف اآلخرة ، وتال هذه اآلية 

مـن الـضاللة ، ووقـاه من قرأ القرآن واتبع ما فيـه هـداه اهللا : ًوعنه أيضا قال 

: ﴾ أيÈ Ç Æ Å ﴿: يوم القيامة سوء احلساب، ثم تال قوله تعاىل 

 . والعمل بام فيه ، ديني وتالوة كتايب 

َمن أخذ ثلث القرآن وعمل به فقد « : ^ قال رسول اهللا : وعن احلسن قال  َ َ

َأخذ أمر ثلث النبوة ، ومن أخذ نصف القـرآن وعمـل بـه فقـد أخـذ أمـر نـ ْ َ َْ َ َِ ِصف َِ

 . » النبوة ، ومن أخذ القرآن كله فقد أخذ النبوة كلها 

       : يقـول ^ ُسـمعت رسـول اهللا : وروى مسلم عن النواس بن سمعان قـال 

ُيؤتى يـوم القيامـة بـالقرآن وأهلـه الـذين كـانوا يعملـون بـه يف الـدنيا تقـدمهم «  َْ ُ

ّسورة البقرة وآل عمران حتاجان عن صاحبهام  ُ «    . 

ِلسلف يرون أن منزلة قارئ القرآن ال تكتمل إال إذا عمل به وكان ا ِ. 
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َلقد كان أبو عبد الرمحن الـسلمي إذا خـتم عليـه اخلـاتم القـرآن أجلـسه بـني  ُ ُّ
ِ َ

ًيا هذا ؛ اتق اهللا ، فام أعرف أحـدا خـريا : يديه ، ووضع يده عىل رأسه ، وقال له  ً

َمنك إن عملت بالذي علمت  َ . 

َوان اهللا علــيهم ـ كــانوا صــورة حيــة ، ونــامذج عمليــة وال خيفــى أهنــم ـ رضــ

ــلوكهم أوامــر القــرآن ونواهيــه ،  ــاب اهللا تعــاىل ، تتجــسد وتتحقــق يف س ُلكت

ُوأحكامه وتوجيهاته  ُ . 

ُإنـا صـعب علينـا حفـظ ألفـاظ القـرآن ، وسـهل  :  قال عبد اهللا بـن مـسعود  ُ
ِ ُِ

ُعلينا العمل به ، وإن من بعدنا يسهل عليهم احل َْ َ ُفـظ ، ويـصعب علـيهم العمـل ُ ُ ُ

 . به 

يف صدر هـذه ^ كان الفاضل من أصحاب رسول اهللا :      وعن ابن عمر قال 

ُاألمة ال حيفظ من القرآن إال السورة أو نحوها ، ورزقـوا العمـل بـالقرآن ، وإن  َ َ

َآخر هذه األمة يقرءون القرآن، منهم الصبي واألعمى، وال يرزقون العمل به  ُ . 

ُّإن سلفنا ملا قـرءوا القـرآن وتعلمـوه ، وعملـوا بـام فيـه عـز ّوا : سلمون أهيا امل

وسادوا ، وكانوا يف عيشة راضية ، وكانوا ملء أسامع الدنيا وأبصارها ، ونحـن 

ــاب اهللا كــام أخــذوا  َونتعامــل معــه كــام ، َاآلن يف أمــس احلاجــة إىل أن نأخــذ كت

َتعاملوا معه ، لتنحل بـذلك مـشكالتنا ، ونـتخلص َُ َ مـن أزماتنـا ، ونـنهض مـن َّ

ــه ،  ــىل منهاج ــسري ع ــاب اهللا ، وال ــاع كت ــا إال باتب ــالص لن ــه ال خ ــا ، فإن عثراتن

 . واالئتامر بأوامره ، واالنتهاء عن نواهيه 

: يقـول ^ سمعت رسـول اهللا : أخرج الرتمذي عن عيل ريض اهللا عنه قال 
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ومـا املخـرج منهـا ؟ يا رسول اهللا ، : ، قلت » ستكون فتن كقطع الليل املظلم « 

كتاب اهللا تبارك وتعاىل ، فيه نبأ من قبلكم ، وخرب ما بعدكم ، وحكم ما « : قال 

بينكم ، هو الفصل ليس بـاهلزل ، مـن تركـه مـن جبـار قـصمه اهللا ، ومـن ابتغـى 

اهلدى يف غريه أضله اهللا ، هو حبل اهللا املتـني ، ونـوره املبـني ، والـذكر احلكـيم ، 

قيم ، وهو الذي ال تزيغ به األهواء ، وال تلتبس بـه األلـسنة ، وهو الرصاط املست

وال تتشعب معه اآلراء ، وال يـشبع منـه العلـامء ، وال يملـه األتقيـاء ، وال خيلـق 

: عىل كثرة الرد ، وال تنقيض عجائبه ، وهو الذي مل تنته اجلن إذ سمعته أن قـالوا 

سـبق ، ومـن قـال بـه ، مـن علـم علمـه  ] ١: سورة اجلـن  [ ﴾ *  + , -﴿ 

صدق ، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعـا إليـه هـدي إىل رصاط 

 . » مستقيم 

ٌيـشيع أعـداؤنا أن متـسكنا بتعـاليم القـرآن سـبب يف ختلفنـا ، : أهيا املسلمون  ّ

ْويومهوننا أننا إذا أردنا التقدم والرقي ، فلننبذ تعاليم القرآن ألهنـا ـ يف زعمهـم ـ  َّ َ

 . ْ تناسب عرصنا ، ولنأخذ بمناهج الغرب التي ال تتمشى مع القرآن مل تعد

 : واحلقيقة أن هذا تزوير وتدليس ، ونحن نقول هلم 

 أين تعاليم القرآن التي طبقها املسلمون اليوم فقادهتم إىل التخلف ؟ 

ّهل طبق املسلمون توجيهات القرآن يف جمال االقتصاد ، بـأن حرمـوا الربـا ، 

ّمجع الزكاة ، وشجعوا العمل ، وكرموا العاملني ، فعاد علـيهم ذلـك ّوجدوا يف 

بالتخلف االقتصادي ؟ أم العكس هو الصحيح ، وهو أهنم خـالفوا توجيهـات 

 . القرآن فساء اقتصادهم 
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هل طبـق املـسلمون نظـام احلـدود ، وتعـاملوا مـع اجلـرائم ومرتكبيهـا وفـق 

ِترشيعات اإلسالم ونظمه ، فأدى هذا إىل  ُِ عموم الفوىض وانتشار اجلريمـة ؟ أم ُ

 . العكس هو الصحيح ، وذلك أهنم تركوا احلدود فساءت أوضاعهم 

أم هــل طبقــوا تعــاليم القــرآن يف األخــذ بالــشورى ، والتزمــوا بتوجيهاتــه يف 

العالقــة بــني احلــاكم واملحكــوم ، ففــسدت حيــاهتم ؟ أم أهنــم تركــوا تلــك 

 ! التوجيهات ، فساءت أحواهلم ؟

 !! مثل هذا يف كثري من النواحي ْوقل 

ّهذا أمر ؛ وأمر آخر فإن أعداء اإلسالم ليسوا حريصني عىل تقدمنا ورقينـا ، 
ِ

ُ

ولو كانوا كذلك ملا حجبـوا عنـا أرسار الـصناعات الثقيلـة واخلفيفـة ، والعلـوم 

ِّواالخرتاعــات ، يف الوقــت الــذي يــصدرون إلينــا أحــدث مــا توصــلوا إليــه يف  َ ُ

 . احيق ، وأدوات التجميل ، ووسائل التربج ، ونحوها األزياء واملس

ــود إىل  ــالم تق ــرشيعات اإلس ــرآن وت ــاليم الق ــون أن تع ــانوا يعرف ــو ك ــم ل إهن

التخلــف ، لعبؤوهــا يف زجاجــات وســقوها لنــا ، ولكــل مــن يريــدون الــسطو 

ًعليهم وانتهاهبم من شعوب األرض ، فهم مل يكونوا يوما من األيـام حريـصني  َ

 !! ً أبدا عىل مصلحتنا

فــاتقوا اهللا عبــاد اهللا ، ومتــسكوا بكتــاب ربكــم ، وأحلــوا حاللــه ، وحرمــوا 

 . حرامه واتبعوا توجيهاته ، تسعدوا وتفوزوا وتعزوا يف األوىل واآلخرة 

 : أهيا اإلخوة الكرام األحبة 

                    أن م  ؛ آن اا  وا  اا ا وأ     
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  . وم   ا

فيجـب عـىل املـسلمني ، إن القرآن الكريم كتاب اهللا عز وجل أنزله للعـاملني 

 . وينرشوا هديه يف مجيع أنحاء العامل ، أن يعملوا عىل تبليغه لكل الدنيا 

4  5  6  7  8  9  :   ;  >  =   ﴿:     قال تعاىل 

  K  J  I  H  G  F  E  D   C  B  A  @  ?  >

  P  O   N  ML  S  R  Q﴾  ]إبراهيم [ . 

َ    وروى البخاري عن عبد اهللا بن عمرو أن النبي  ِّبلغـوا عنـي ولـو  «: قـال ^ َ َ

َّومـن كـذب عـيل متعمـدا فليتبـوأ ، ِّوحـدثوا عـن بنـي إرسائيـل وال حـرج ، آية  َ َ

َمقعده من النار   َ «. 

ٌلقد سادت املجتمعات البرشية َ ــ يف زماننا هـذا خاصـة ـــ أنـامط ع َ ٌديـدة مـن ِ

ــنظم والتــرشيعات  ــات ، ال ــيام بينهــا تبعــا لتغــاير املجتمعــات والبيئ اختلفــت ف

 . واألزمان 

وارتـضوها لتنظـيم حيـــاهتم ، َ لكن تلك النظم التي وضعها البرش ألنفسهم

ّوتــسيري شــئوهنم ؛ مــا كانــت لتفــي بجميــع مطــالبهم ، وتلبــي كــل حاجــاهتم ، 

َوترقى هبم إىل احلياة الطيبــة التـ ْوالغـرو ؛ ، ي يطمـح إليهـا األفـراد واجلامعـاتَ َ

ُواإلنسان مهام أويت من العقل والعلم فإن علمه قـارص ، ِفهي من وضع اإلنسان ُ

        : ولـذلك قيــل ، ّكـام أن العقــل ال ينفـك عــن التـأثر بالبيئـة والظــروف ، حمـدود 

ِالعقــل ابــن بيئتــه ( 
ُ ــة َفــالنظم التــي يــضعها إنــام تكــون وليــدة حاجــ، ) ُ ، ة معين

أو مـنهام ، كام أهنـا ال ختلـو مـن اإلفـراط أو التفـريط ، وظروف اجتامعية خاصة 

وتظل بحاجة إىل قـوة ذاتيـة حتمـل األفـراد ، معا ، كام أهنا ما تنفك عن القصور 
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وســلطان ، وهــي قــوة العقيــدة ، واخلــضوع هلــا ، واجلامعــات عــىل االلتــزام هبــا

ًوإن نظرة متأملة يف ال، اإليامن  ْ نظم الرأساملية والشيوعية التي سادت يف العـرص ّ

ِّلتبني صدق ما نقول ، احلديث  ُ . 

تنبثق عنهـا وتنـشأ مـن خالهلـا ،  هلذا وغريه كان البد للناس من رشيعة إهلية 

ٌنظم ربانية ، تأخذ بيـد البـرش ـــ مجاعـات وفـرادى ـــ إىل سـبيل اهلدايـة وطريـق  ٌ

ومتأل الفـراغ ، َلوضعية من عيوب وقصور َوجتنبهم ما يكتنف النظم ا، السعادة 

 . اهلائل يف حياة الناس ، وتشفي اإلنسانية من أسقامها 

ْوهـدي ، ولـيس غـري اإلسـالم ورشيعتـه ،  وقد أعلنت كل الـنظم إفالسـها 

ــوم  فهــو وحــده الــدين احلــق ، ، القــرآن ومنهاجــه مــالذا وحــصنا للبــرشية الي

ــة ــدة الــصحيحة احلي ــه هــي وحــدها العقي ــل وعقيدت ــسلطان الفاع ــي هلــا ال  الت

ورشيعتـه هـي ، وجمانبـة الـرش ، َواألقوى الذي حيمـل أتباعهـا عـىل فعـل اخلـري 

َالتي تستطيع من خالل ما تضمنته مـن نظـم أن تفـي ، وحدها الرشيعة الكاملة 

َوتكفل هلم احليـاة الطيبـة ، بحاجات األفراد واجلامعات  َ َوالعيـشة الراضـية يف ، َ َ

فعىل املسلمني أن يقدموا ما لدهيم من اخلري املتمثل يف اإلسـالم ، الدنيا واآلخرة

، ويبلغوا كتاب اهللا الذي تضمن ذلك اخلري ، إىل العامل احلائر ، ورشائعه ونظمه 

ويطبقـوا تعاليمـه ، وليهتدوا هبديـه ، ْوليبدأوا بأنفسهم فيلتزموا برشيعة القرآن 

 . عىل الوجه الذي رشعه اهللا وارتضاه 

هكـذا عرفنـا أن القـرآن رشف وكرامـة لنـا ، ونعمـة : خوة املـسلمون أهيا اإل

كربى أنعم اهللا هبا علينا ، وأن علينا القيام بواجبنا نحو القرآن حتى ننال خريه ، 

َّونحصل عىل كرامته ، ونعـز بعزتـه يف الـدنيا واآلخـرة ، ورأينـا أن حـق القـرآن  ِ
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فهمـه ، ثـم نعمـل بـام فيـه فنحـل علينا أن نتلوه ونحفظه ، ثم نتدبره ونتعلمه ون

 . َوندعو إىل رشيعته يف العاملني ، ثم نبلغه وننرش هديه ، حالله ونحرم حرامه 

هذا هـو طريـق الفـالح ، ومفتـاح الـسعادة يف الـدنيا : أهيا اإلخوة املسلمون 

ِّويـوم لقـاء اهللا ، فعلــيكم بـالقرآن ؛ اقـرءوه ، وتــدبروه وتعلمـوه ، وحكمــوه يف  ّ

ًتسعدوا وتفلحوا ، ويكن القـرآن حجـة وشـفيعا لكـم عنـد ، ِّبلغوه حياتكم ، و َِ ُ

ِربكم ، وإياكم وخمالفة ذلك ، فتشقوا وتضلوا وتذلوا وهتلكوا ، ويكـن القـرآن  َ ِ َ

 . حجة عليكم 

َّالقـرآن شـافع مـشفع « : ^ قـال رسـول اهللا : عن عبد اهللا بـن مـسعود قـال  ُ ٌ

ٌوماحـل  ٌأي خـصم جمــادل عـن صــاحبه [ ِ َدق ، مـن جعلــه أمامـه قــاده إىل مـص] ٌ َّ 

 . » اجلنة ، ومن جعله خلفه ساقه إىل النار 

ًأقول قويل هذا ، وأستغفر اهللا يل ولكـم ، وتوبـوا إىل اهللا مجيعـا أهيـا املؤمنـون 

 . لعلكم تفلحون 

 : اخلطبة الثانية 

احلمد هللا وحده ، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده ، وأشـهد أن ال إلـه 

ً اهللا وحده ال رشيك له ، ويل الصاحلني ، وأشـهد أن سـيدنا حممـدا إال عبـده ^ ُّ

ّورســوله ، إمــام املتقــني ، وهــادي النــاس إىل رصاط اهللا املــستقيم ، اللهــم صــل  ِ

ِّوسلم وبـارك عليـه وعـىل آلـه وصـحبه التـابعني ومـن تـبعهم بإحـسان إىل يـوم 

 : الدين ، أما بعد 

ّال يظنن أحد أننا يمكننـا أن نـستغني بـالقرآن : بة فيا أهيا األخوة الكرام األح ّ
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عن السنة املطهرة ، فإن السنة ال يمكن للمسلمني أن يـستغنوا عنهـا بحـال مـن 

األحوال ، إذ التعامل مع القرآن الكريم والقيام بواجبنـا نحـوه ـــ عـىل نحـو مـا 

آن ومبينـة لـه ، أرشنا ــ ال يتم إال باالستعانة بالسنة املطهرة ، ألهنا شـارحة للقـر

َّفهي ــ كام قال علامؤنا ــ تفصل جممل القرآن ، وتقيد مطلقه ، وختـصص عامـه ،  ُّ ّ َّ َ

ُوتوضح م َبهمه ، فنحن بحاجة ماسة إىل السنة املـرشفة يف تعاملنـا مـع القـرآن ، ّ َ

 . والقيام بواجبنا نحوه 

q p  ﴿: واهللا أمرنا يف القرآن باتباع السنة والتمسك هبا فقال سبحانه 

xw v  u t s r ﴾]وقال جل شأنه ]٧:احلرش ،  :﴿ Ç

 Ø     × Ö Õ Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É È

ä ã â á àß Þ Ý Ü             Û Ú Ù ﴾]٥٩:النساء[ .  

كــل أمتــي « : قــال ^  أن رســول اهللا وأخــرج البخــاري عــن أيب هريــرة 

مـن « : قـال ! ى ؟يـا رسـول اهللا ، ومـن يـأب: ، قالوا » يدخلون اجلنة إال من أبى 

 . » أطاعني دخل اجلنة ، ومن عصاين فقد أبى 

    نسأل اهللا تعاىل أن جيعلنا من الطائعني هللا ورسوله ، امللتزمني بالقرآن والسنة، 

 . إنه نعم املوىل ونعم النصري 

 

***** 
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 ًم :  ة» ا «  

ّرنـا لنكـون مـن أمـة سـيد احلمد هللا الذي جعلنـا مـن عبـاده املـؤمنني ، واختا

املرســلني ، وإمــام املجاهــدين ، وأشــهد أن ال إلــه إال اهللا وحــده ال رشيــك لــه ،  

§ ¨ © ª » ¬ ﴿ : جيزي املتـصدقني ، ويثيـب املـضحني 

 ، وأشهد أن حممدا عبد اهللا ورسوله ]١١١: التوبة [ ﴾ ® ¯ °  ²±

ــ ــالء كلم ــستطيع إلع ــا ي ــل م ــحى بك ــاده، وض ــق جه ــد يف اهللا ح ة اهللا ، ، جاه

ِّوالتمكني لدين ربـه ورشع مـواله ، اللهـم صـل وسـلم وبـارك عليـه وعـىل آلـه  ِّ

وأصحابه الذين اصـطفاهم اهللا لـصحبة رسـوله ، ونـرصته ومؤازرتـه ، فقـاموا 

باألمانة خـري قيـام ، وجاهـدوا لرفـع رايـة اإلسـالم ، وبـذلوا الـنفس النفـيس ، 

هلـم  القيـارصة واألكـارسة ، والغايل قبـل الـرخيص ، فعـزوا وسـادوا ، ودانـت 

 . وريض اهللا عنهم ، وآتاهم ثواب الدنيا وحسن ثواب اآلخرة 

أحييكم بخري حتية ، فالسالم علـيكم ورمحـة : أما بعد ؛ فيا أهيا اجلمع الطيب 

َّاهللا وبركاتـه ، حـديثنا الليلـة بمـشيئة اهللا وتوفيقـه عـن موضـوع مهـم ، مـا أشــد 

ِحاجة األمة اإلسالمية اليوم ِ ّ إليه ، وما أجـدرها بتـذكره والـتحيل بـه ، أال وهـو َ َ

 . » التضحية « موضوع 

 : وسنتناول يف لقائنا هذا بعون اهللا اجلوانب التالية 

 . مفهوم التضحية 

 . وملاذا التضحية 
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 . وميادين التضحية 

 . ثم الرتغيب فيها والرتهيب من القعود عنها 

 . ثم نعرض لنامذج من التضحية 

 . املوضوع ــ بمشيئة اهللا ــ بكلمة عن أثر التضحية يف الفرد واجلامعةثم نختم 

 : أهيا اإلخوة الكرام 

             ، وم م ا ا  بـذل مـا يـستطيع :أ 

املسلم تقديمه وبذله من النفس واملال ، والوقـت واحليـاة واجلهـد ، وكـل يشء 

 دينــه ســبحانه ، وســيادة رشعــه ، ابتغــاء مرضــاة اهللا ويف ســبيله ، ألجــل إعــالء

ــة النــاس إىل  وإظهــار احلــق ، وكــرس شــوكة الباطــل ، ونــرش اإلســالم ، وهداي

 . رصاط اهللا املستقيم ، ليفوزوا بسعادة الدارين 

 : ولكن أهيا اإلخوة 

  ذا ا ؟ 

 ومشيئته أن تكون األمة اإلسالمية ذات رسالة لقد اقتضت حكمة اهللا 

 أمانة عظيمة وثقيلة ، أال وهي أستاذية العامل وقيادة البرشية ، سامية ، وحاملة

: ; > ﴿: واألخذ بيدها إىل الطريق املستقيم ، فقال سبحانه 

FE D C B A @ ?  > = ﴾] ١٤٣:البقرة[ ، 

m l k j i h g f e   ﴿: وقال 

 { z y x wv u t s r q p o n

 ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢¡ � ~ } |
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 µ ´ ³ ² ± ° ½   ¼ » º ¹ ¸¶

Å Ä   Ã Â ÁÀ ¿ ¾   ﴾]0  ﴿:، وقال  ]٧٨، ٧٧:احلج / .

:9 8 7 6 5    4 3 2 1 ﴾ . 

  ]١١٠:آل عمران[

 باجلهـاد ، إذ إهنـا ومن أجل أداء هذه الرسالة وتلك األمانـة ، أمـرهم اهللا 

ِتكليف قبل أن تكون تـرشيفا ، وحيـث أمـروا باجلهـاد لنـرصة الـدين ، وهدايـة  ُ ً

 ، فإن التضحية من لوازمـه ، بـل ال يمكـن أن تتحقـق ثمـرة ، أو حتـصل العاملني

 . نرصة مع غياب التضحية 

وهكذا فهم املسلمون األوائل وطبقوا هذا الفهم الذي رباهم عليه الرسـول 

، فظهر الدين مع كره الكافرين ، وتبوأت األمـة مكانتهـا التـي اختارهـا اهللا ^ 

يام ، فعـم الـضياء وتبـدد الظـالم ، وسـعد مجيـع هلا ، وقامت بأداء األمانة خري ق

 . األنام بقيادة أمة اإلسالم 

، ثم إن العرص الذي نحياه يشهد تكالـب األعـداء عـىل اإلسـالم واملـسلمني 

ّوال سبيل لدفعهم ورد عاديتهم مـن غـري أن تكـون لـدى األمـة روح التـضحية 

 .واإلقدام 

النفـيس ، والغـايل قبـل ّلذلك فنحن مـدعوون إىل التـضحية وبـذل الـنفس و

الرخيص من أجل إعالء كلمة اهللا ، والتمكني لدينـه يف األرض ، وأداء األمانـة 

التي كلفنا اهللا هبا ، مثلام كان حال الـسابقني ، والـسلف الـصالح ، ولـن يـصلح 

 . آخر هذه األمة إال بام صلح به أوهلا 
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ولكـي  ،  وجنتـه وكذلك فإن منتهى آمال املسلم أن يفوز برضـوان اهللا تعـاىل

، فال بد من البذل واملجاهـدة ، يتحقق هذا األمل ال غنى عن التضحية والعمل 

 .واملسارعة يف اخلري ما استطاع املسلم إىل ذلك سبيال 

 رو ا د :  

ًإن املؤمن الذي ريض بـاهللا تعـاىل ربـا ، وباإلسـالم دينـا ، وبمحمـد  ًنبيـا ^ �

ُورســـوال ، وأرشب قلبـــ ِ ُ َه حـــالوة اإليـــامن ، ال يـــسعه إال أن يلبـــي داعـــي اهللا ً َ َ

َللتضحية وبـذل كـل يشء ابتغـاء مرضـاة اهللا ، سـواء أكـان ذلـك نفـسه أم مالـه  َِّ َ
ِ ٍ ِ

ُأم حياته ووقته ، طيبة بذلك نفسه مطمئنا به قلبه ، َوولده  ً ُ ً َ َ . 

بـذل بـذل الـنفس ، وبـذل املـال ، و: وميادين التضحية كثرية ، ولعل أبرزها 

ِّالوقت والعمر ، والتضحية بذلك كله يف سبيل الغاية ، وأداء األمانة  ُ . 

§ ¨ © ª » ¬ ® ¯ °  ﴿ : قال تعاىل 

 ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²±

 ÎÍ Ì Ë   Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã ÂÁ À

Ò Ñ Ð Ï ﴾ ]١١١:التوبة[ .  

  .﴾´  : ﴿À¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µويقول 

 ] ٢٤٥:البقرة[

ا  ا  دا  وا  :  

َإنه ال فوز برضوان اهللا دون بذل وتضحية ، وال جهاد وال نرصة  ُ َ ٍ َوال بلـوغ ، َ

َفـضال عـن أن للتـضحية الثـواب اجلزيـل ، وأن القعـود ، ًللهدف أيـضا بـدوهنا  ً

 . عنها ترتتب عليه أوخم العواقب 
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ً بـأن أي يشء نـضحي بـه مـاال كـان أم وقد وعدنا اهللا  ًدمـا أم وقتـا ، فإنـه َّ ً

 . يعطينا عليه أكرم العطاء ، وجيازينا عليه خري املثوبة واجلزاء 

،  ]٣٩:سبأ[ ﴾  Ö Õ ÔÓ Ò Ñ Ð Ï Î      ×﴿ : قال تعاىل 

× ã â á à ß  Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ﴿: وقال سبحانه 

ä ﴾ ]وقال سبحانه ]١٥٧:آل عمران ،  :﴿ b a `  _ ^ 

 o n m l k j i h g f e d c

 q p � ~ } | { zy x  w v  u t s r

 ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡

µ ´ ³ ² ±  ° ¯ ® ﴾ ]١٢١: ١٢٠:التوبة[ .  

مـا مـن جمـروح « : قـال ^  عـن النبـي وأخرج ابن ماجة عـن أيب هريـرة 

ــة  ــوم القيام ــاء ي ــبيله ؛ إال ج ــرح يف س ــن جي ــم بم ــبيل اهللا ، واهللا أعل ــرح يف س جي

َوجرحه يثعب  ُ ُْ  . » ًما ، اللون لون دم ، والريح ريح مسك د] جيري : أي [ َ

َال يكلـم « : قال ^  عن النبي وأخرج الرتمذي والنسائي عن أيب هريرة  ْ ُ

َجيرح : أي [  َأحد يف سبيل اهللا ، واهللا علم بمـن يكلـم يف سـبيله ، إال جـاء يـوم ] ُ ْ ُ

ُالقيامة وجرحه يثعب دما ، اللون لون دم ، والريح ريح مسك  ُ َ ُ ُُ ُ ً َْ «. 

ًويف املقابل فإن للقاعدين عن التضحية من غري عذر عقابا أليام ، قال تعاىل  ً :

﴿ SR Q P O N M L K J I H G F E D

 ` _ ^ ] \ [ Z YX W V U T

 k j i h g f e d c b a
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s r q p o nm l ﴾] ٣٩ ـ ٣٨: التوبة[  .  

R Q PO N M L K  ﴿:وقال سبحانه 

 [ Z Y XW V UTS

d c b a ` _^ ] \ j i h gf e 

l k﴾] ٢٤:التوبة[ .  

ــوله  ــال تعــاىل لرس / 0 1 2 3 ﴿ : أن يقــول للمنــافقني ^ وق

  . ]١٦:الفتح[ ﴾54 6 7 8     9 : ; > = <

°  ±  µ  ´  ³   ²  ¶  ¸  ¹   ﴿: وقــال جــل شــأنه 

  É   È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾   ½  ¼  »º

   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê﴾  ]٣٨: حممد      . [    

 ا  ذج :  

ــن  ــة ع ــوانى حلظ ــات ال يت ــذه التوجيه ــل ه ــسمع ك ــو ي ــا وه ــسلم حق ًإن امل

ــذهلا  ــا ، ويب ــدنيا كله ــضحي بال ــك إىل أن ي ــو أدى ذل ــذ ، ول ــتجابة والتنفي َاالس َ ِّ

 ﴾ON M L K JI H G﴿: ًرخيــصة ، إيثــارا ملـــا عنــد اهللا الــذي يقـــول 

  . ]٧٧:النساء[ ﴾ � ¡ ¢  £ ¤  ¥ ¦ §﴿:  ، ويقول ]٩٦:النحل[

ــا املــسلمني الــصادقني مــن ســلف هــذه األمــة وخلفهــا  مــن أجــل هــذا رأين

ًيرضبون لنا أروع األمثلة يف التضحية والفداء والبذل والعطاء ، وقدموا صـورا 

ًمــثىل للتــضحية يف ســبيل اهللا ، جــديرة بــأن نــضعها نــصب أعيننــا ، ويف عقولنــا  ْ ُ

َوقلوبنا ، لنقتـدي هبـا ونحاكيهـا يف  ¾ ¿ Ã ÂÁ À ﴿: سـلوكنا َ
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ÅÄ ﴾ ]٩٠:األنعام[.  

 : وهذه صور من تلك النامذج عىل سبيل  املثال ال احلرص 

ِروى ابن إسحاق عن أبيه إسحاق بن يسار ، عن أشياخ من بنـي سـلمة ، أن  َ َ

ُعمرو بن اجلموح كان رجال أعرج شـديد العـرج ، وكـان لـه بنـون أربعـة مثـل  ٌ َ ًَ ََ َ َِ

ْاألسد ، يشهدون مع  َاملشاهد ، فلام كان يوم أحد أرادوا حبـسه ، ^ رسول اهللا ُ ُْ َ ُ
ٍ ُ

َ قد عذرك ، فأتى رسول اهللا إن اهللا : وقالوا له  َ َ َّإن بني يريـدون أن : فقال ^ َ
ِ

ــه ، فــواهللا إين ألرجــو أن أطــأ  ِحيبــسوين عــن هــذا الوجــه ، واخلــروج معــك في

نـت فقـد عـذرك اهللا فـال َّأمـا أ« : ^ بعرجتي هـذه يف اجلنـة ، فقـال رسـول اهللا 

، »ّما عليكم أال متنعوه ، لعل اهللا أن يرزقه الشهادة « : ، وقال لبنيه»جهاد عليك 

 . فخرج معه فقتل يوم أحد 

ــسهييل      ــال ال ــال« : ُّق ــرج ق ــا خ ــه مل ــحاق أن ــن إس ــردين :  وزاد اب ــم ال ت ّالله َ

ــة ، فاستــصع ِفاستــشهد، فجعلــه بنــوه عــىل بعــري ليحملــوه إىل املدين ــيهم ُ        ب عل

َالبعــري ، فكــانوا إذا وجهــوه إىل كــل جهــة ســارع إال جهــة املدينــة ، فكــان يــأبى  َ َّ

َالرجوع إليها ، فلام مل يقدروا عليه ، ذكروا قوله  اللهم ال تردين إليهـا ، فـدفنوه : َ

 . » يف مرصعه 

ُوقاتل عكاشة بن حمصن بـن حرثـان األسـدي ، حليـف : وقال ابن إسحاق  ِّ ُ َ ُْ
ِ ُ ّ ُ

َعبد شمس ابن عبد مناف ، يوم بدر بسيفه حتـى انقطـع يف يـده ، فـأتى رسـول بني  ْ ٍ

ً ، فأعطاه جذال ^اهللا  ْ ْقاتـل هبـذا يـا « : من حطـب ، فقـال ] َأي أصل شجرة [ َ ِ

ّعكاشة َهزه فعـاد سـيفا يف يـده طويـل القامـة ، ^ ، فلام أخذه من رسول اهللا  » ُ ً ّ

َشديد املتن ، أبيض احلديد ، فقات َل به حتى فتح اهللا تعاىل عىل املـسلمني ، وكـان ََ
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العون ، ثم مل يزل عنده يـشهد بـه املـشاهد مـع رسـول اهللا : ذلك السيف يسمى 

ِّحتى قتل يف الردة وهو عنده ، قتله طليحة بن خويلد األسدي ^  ُ ُّ َ َُ ِّ
ِ)١( . 

ه ّأن عمـر وجـ: ُوابن األثري يف أسـد الغابـة ، وقد روى ابن عساكر يف تارخيه 

َجيشا إىل الروم فأرسوا عبد اهللا بن حذافة فذهبوا به إىل ملكهم  فقال لـه ملـك ، ً

ْتنرص أقاسمك ملكي وأزوجك ابنتي ، فرفض عبد اهللا ، فقال له ملـك : الروم  ّ ْ ُ ْ ّ

ْتنرص أعطك ملكي كله ، وأزوجك ابنتي ، فرفض فأمر ملك الـروم بـه : الروم  ِّ َّ ِ ُ

ِأن يصلب ، ويرمي الرماة حول
َ ً أطرافه وأن ال يـصيبوا منـه مقـتال ، ثـم أمـر بـه ُ

ِفأحرض  ًفعرض عليه النرصانية فأبى ، فأمر ملك الروم بإناء كبري أن يمأل زيتا ، ُ ُ

ِثم يوقد عليـه حتـى يغـيل ، ثـم أمـر بواحـد مـن أرسى املـسلمني فـألقي يف هـذا  ُ َ َ ُ

نـرصانية الزيت فتحـول إىل عظـام يف احلـال ، وعبـد اهللا ينظـر ، فعـرض عليـه ال

فــأبى ، فــأمرهم أن حيملــوه ويلقــوه يف الزيــت ، فلــام محلــوه بكــى ، فــأمرهم أن 

ًال تظن أين إنـام بكيـت جزعـا مـن املـوت ، ولكنـي : يرجعوا به فقال له عبد اهللا  ُ َّ

ُكنت أمتنـى أن يكـون يل مـن األنفـس بعـدد مـا يف جـسمي مـن الـشعرات ، ثـم 

ُتسلط عيل فتقتلني ، ثم أبعث فت َ َُ َُ َ ُسلط عيل فتقتلنـي ، فلـام علمـت أنـه ليـست يل ََّّ ْ َ ََّّ َ

َإال نفس واحدة يفعل هبا هذا يف سبيل اهللا بكيت ، فقـال لـه ملـك الـروم  ُ ِّقبـل : ْ

أفعـل بـرشط أن تطلـق رساح مـن معـي مـن : رأيس وأنا أطلق رساحك ، فقال 

                                                           

َّذكر ابن كثري أن طليحة األسدي تاب ، وكان يف جـيش املـسلمني يف) 1( وأنـه ،  معركـة القادسـية َ

  . ) ٣٩ ، ٧/٣٣ البداية والنهاية . (أبىل بالء حسنًا يف القتال 

ــرة         ــن أيب هري ــصحيحني ع ــول اهللا  ويف ال ــال ^ أن رس ــل « : ق ــرجلني يقت ــضحك اهللاَُّ ل ُي َُ ْ َ ْ َ َِ ُ َ
ِ ُ ْ

َأحدمها اآلخر  ََ ُُ َ َكالمها يدخل اجلنة ، َ َّ ُ َْْ ُ َ َ ُ َ ُقالوا ، » ِ َكيف: َ ْ َ يا رسول اهللاَِّ ؟ قال َ ََ ُ َ َيقتل هذا فيلج اجلنـة « : َ َّْ ََْ ُ َ
ِ
َ َُ َ ُ ،

ِثم يتوب اهللاَُّ عىل اآلخر فيهديه إىل اإلسالم  َ ْ َ َ َِّ َ َِ ِ ِ
ْ َ ِ َ َُ ُ ُثم جياهد يف سبيل اهللاَِّ فيستشهد ، ُ َ َُ ْ ْ ُ َ ََّ ِ ِ ِ

َ ُ ُ«. 
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ىل عمـر املسلمني ، فوافق ، ففعل ، وكان معه ثامنون من املسلمني ، فلام رجعوا إ

ِحق عىل كـل مـسلم أن يقبـل رأس عبـد اهللا وأنـا أبـدأ ، فقـام : بن اخلطاب قال 
َ ِّ ٌّ

َفقبل رأسه  َّ . 

ّبل إن الغلامن تربوا عىل التضحية كذلك بأغىل ما يملكون يف سـبيل العقيـدة 

 . ونرصة الدين 

بينـا : أخرج الشيخان ـ وهذا لفظ مسلم ـ عن عبد الرمحن بن عوف أنـه قـال 

ُقف يف الصف يوم بدر ، نظرت عن يميني وشـاميل ، فـإذا أنـا بـني غالمـني أنا وا

َمن األنصار حديثة أسناهنام ، متنيت لـو كنـت بـني أضـلع مـنهام  ْ ُ ُ
] يعنـي أقـوى [ ٍ

نعـم ، ومـا : قلـت : هل تعرف أبا جهل ؟ قال ! ِّيا عم : فغمزين أحدمها ، فقال 

ُأخـربت أنـ: حاجتك إليه يا ابـن أخـي ؟ قـال  ْ ِ ْ ُّه يـسب رسـول اهللا ُ ، والـذي ^ َُ

َنفيس بيده ، لئن رأيته ال يفارق سـوادي سـواده  ُ حتـى ] َأي شخـيص شخـصه [ ُ

ُيموت األعجل منا  ، ] ًأي ال أفارقه حتى يمـوت أحـدنا وهـو األقـرب أجـال [ َ

أي مل [ فلـم أنـشب : ُفتعجبت لذلك ، فغمزين اآلخر فقال ، مثلهـا ، قـال : قال 

ــث  ــرت إ] ألب ــل ُأن نظ ــؤاهلام إال [ ىل أيب جه ــىل س ــل ع ــن طوي ــض زم أي مل يم

يعنـي ينـزعج وال يـستقر عـىل حالـة وال يف مكـان ، [ يـزول ] ورأيت أبا جهـل 

أال تريـان ؟ هـذا صـاحبكام الـذي تـسأالن : يف الناس ، فقلت ] والزوال القلق 

هللا فابتدراه فرضباه بـسيفيهام ، حتـى قـتاله ، ثـم انـرصفا إىل رسـول ا: عنه ، قال 

: ُأنا قتلتـه ، فقـال : ، فقال كل واحد منهام  » أيكام قتلـه ؟« : فأخرباه ، فقال ^ 

،  » كالكام قتله« : ال ، فنظر يف السيفني فقال : ، قاال  » هل مسحتام سيفيكام ؟« 

معـاذ بـن عمـرو بـن : والـرجالن « َوقىض بـسلبه ملعـاذ بـن عمـرو بـن اجلمـوح 
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 .» اجلموح ، ومعاذ بن عفراء 

رضبه معاذ بن عمرو بن اجلمـوح فقطـع  : ال ابن هشام عن مقتل أيب جهل ق

َرجله ، ورضب ابنه عكرمة يد معاذ فطرحها ، ثم رضبه معوذ بـن عفـراء حتـى  ُ ُ

ّثم تركه وبه رمـق ، ثـم ذفـف عليـه ، ] يعني جرحه جراحة ال يقوم معها [ أثبته 

َواحتز رأسه ، ح] أي أرسع قتله [ عبد اهللا بن مسعود  أن ^ ُني أمر رسـول اهللا ّ

َيلتمس يف القتىل  ُ . 

ملـا خـرج إىل بـدر ^  أن رسـول اهللا وأخرج احلاكم عن سليامن بن بالل 

َأراد سعد بن خيثمة وأبوه مجيعا اخلروج معه  ، فـأمر أن ^ فذكر ذلـك للنبـي ، ً

: َخيرج أحدمها ، فاستهام ، فقال خيثمة بن احلـارث البنـه سـعد ريض اهللا عـنهام 

لـو كـان غـري اجلنـة :  البد ألحدنا من أن يقيم ، فأقم مع نسائك ، فقال سعد إنه

، َآلثرتك به ، إن ألرجو الشهادة يف وجهي هذا ، فاستهام ، فخـرج سـهم سـعد 

ّإىل بدر فقتله عمرو بن عبد ود ^ فخرج مع رسول اهللا  ُ . 

 ، بربـح البيـع صـهي« : لـه ^ ِوتضحية صهيب بامله عند اهلجرة وقول النبـي 

 .، معروفة » ربح البيع صهيب 

كان أبو :  قال وكذلك قصة أيب طلحة ، فقد روى الشيخان عن أنس 

ًطلحة أكثر األنصار باملدينة ماال من نخل  ُوكان أحب أمواله إليه بريحاء ، ، َ َُ ْ َّ

ٍيدخلها ويرشب من ماء فيها ^ َوكانت مستقبلة املسجد ، وكان الرسول 

 ﴾! " # $ % & ' ﴿: نزلت هذه اآلية فلام : طيب ، قال أنس 

يا رسول اهللا ، إن اهللا : فقال ^  ، جاء أبو طلحة إىل رسول اهللا ]٩٢:آل عمران[
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َّ ، وإن أحب مايل إيل ﴾ ! " # $ % & ')﴿: تعاىل أنزل عليك 

َّبريحاء ، وإهنا صدقة هللا تعاىل أرجو برها وذخرها عند اهللا تعاىل  ْفضعها يا ، ِ َ

ذلك ، ذلك مال رابح ! ٍبخ « : ^ ث أراك اهللا ، فقال رسول اهللا رسول اهللا حي

َمال رابح ، وقد سمعت ما قلت ، وإين أرى أن جتعلها يف األقربني  ، فقال أبو » ُ

َأفعل يا رسول اهللا ، فقسمها أبو طلحة يف أقاربه وبني عمه : طلحة  َّ ُ َ . 

 بـل إن اخلـري ممتـد هذا ومل تنته هذه الـنامذج وغريهـا بانتهـاء عـرص الـسلف ،

وكائن يف هذه األمة إىل يوم القيامة ، وعرصنا احلارض ميلء بمثـل تلـك الـصور 

ِاملــثىل يف التــضحية ، فــسل تــراب فلــسطني والقنــاة وتــراب أفغانــستان وغريهــا  َ َ
ِ ْ َ

َّينبئك عن نـامذج كثـرية لـشباب وشـيوخ طـاهرين صـادقني ، عطـروا بـدمائهم  ْ

ان ، بل وعن صـبية كـصبية الـصحابة ريض اهللا َالزكية أرض اإلسالم يف كل مك

 . عن اجلميع 

رأى اإلمــام الــشهيد حــسن البنــا ـ طيــب اهللا ثــراه ـ وهــو يتفقــد املجاهــدين 

ًالذاهبني إىل فلسطني، طفال ممسكا ببندقيته ، فقال له  ِ
ْ ُ قـيس، : ما اسمك ؟ قال : ً

ْوأين ليالك ؟ قال : ًفقال له مداعبا  ْليالي يف اجلنة : َ َ . 

لألسـتاذ  »اإلخـوان املـسلمون يف حـرب فلـسطني  «ومن يقـرأ مثـل كتـاب 

لألســتاذ حــسن دوح ، أو  »شــهداء عـىل الطريــق  «أو كتــاب ، كامـل الــرشيف 

ِللـدكتور عبـد اهللا عـزام ، وغريهـا ،  »آيـات الـرمحن يف جهـاد األفغـان  «كتاب 

ّحيس وكأنه يقرأ عن الصحابة والتابعني ، ال عن أناس معارصين
ِ ُ .  

َهــذه الــنامذج وغريهــا كثــري ، حــري بنــا أن نقتــدي هبــا ، ونجعلهــا أمثلــة لنــا  َ ٌّ
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َوألبنائنا ، رجاء أن يـرشكنا اهللا معهـم يف األجـر إن شـاء اهللا ، وأن نـسرتد جمـدنا 

 . ونستعيد دورنا ونقوم برسالتنا ، ونتبوأ مكاننا ومكانتنا 

 د واا  ا أ :  

 : أهيا اإلخوة 

 . ًإن للتضحية أعظم اآلثار يف حياتنا أفرادا ومجاعات 

َأجل ؛ فإنه ما من شك يف أن الفرد الذي يربى عىل التضحية ويتعود عليهـا ،  َّ ُ

ًويــتحىل هبــا ؛ يكــون قــد قطــع شــوطا كبــريا يف الــتخلص مــن ســلطان اهلــوى ،  ً

َونوزاع األثرة ، وكان قادرا عىل خمالفة الـنفس األمـارة بالـسوء ، كـام  أن املـسلم َ

ــة اهللا  ــق هبــا يفــوز بمثوب ــضحية وختل ــصف بالت ــذي ات ــربح رضــا اهللا ال  ، وي

سبحانه ، ثم رضا الصاحلني من عبـاده ، كـام أن الفـرد الـذي تعـود التـضحية ال 

ِحيزن عىل ما فات ، وال يفرح بـام أتـى ، وكـذلك يكرمـه اهللا يف ذريتـه ، وخيلـف  ُ

 . باخلري عليه ، وتسعد به اجلامعة 

 إن اجلامعة أو األمة التي يتخلـق أفرادهـا بالتـضحية والبـذل ، ال شـك يف ثم

أهنا تكون قادرة عىل إنجـاز أهـدافها ، وحتقيـق آماهلـا وطموحاهتـا ، والوصـول 

بعــون اهللا إىل غايتهــا ، كــام أن هــذه اجلامعــة أو األمــة تستعــيص عــىل األعــداء ، 

ــالون منهــا ، َّوتتــأبى علــيهم ، ويقــذف اهللا مهابتهــا يف قلــوب أعــد ائها ، فــال ين

ُفتعيش عزيزة كريمة مهابة ، كام أن األمـة التـي تعـود أبناؤهـا البـذل والعطـاء ، 

وختلقوا بالتضحية ، تكون يف منجاة من الـضوائق واألزمـات ، وتـسلم كـذلك 

من الشحناء والعداوات ، وحيل اإليثار ، وتنمحـي األثـرة ، وتـسودها املحبـة ، 

ً ويعمها التواد والتـآلف والـرتاحم ، وتـصري أهـال لرمحـة وتزول منها البغضاء ،
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 . اهللا ، ومثوبته يف الدنيا ويوم لقاه 

  : أ اة ااء 

هكذا عشنا يف ريـاض التـضحية ، ورأينـا أمهيتهـا ورضورهتـا بعـد أن عرفنـا 

َماهيتها ، ووقفنا عىل حقيقتها ، وبينا عظـم احلاجـة إليهـا ، وأرشنـا إىل ميادينهـ ِ ّ ا ّ

ّوجماالهتا ، وكيف أن اإلسالم قد رغبنا فيها وحببها إلينـا ، وحـذرنا مـن تركهـا  ّ ّ ْ

ْأو القعود عنها ، ورأينا كيف أن الصاحلني من سـلف األمـة وخلفهـا مل يـسعهم  َ
ِ

ًإال التحيل هبا ، والسري يف دروهبـا ، واملـسارعة إىل ميادينهـا تـصديقا بوعـد اهللا ،  ُ ُ ّ

ُ عاله ، فأكرم هبا من خلق يعـود بأحـسن اآلثـار وأطيـب ًوإيثارا ملا عنده جل يف َ ْ ِ

 . الثامر عىل األفراد واجلامعات ، يف الدنيا وبعد املامت 

 هذه هي التضحية فتمسكوا هبا ، وعـضوا عليهـا بالنواجـذ ، :أ اة   

ًتعيشوا كرامـا ومتوتـوا كرامـا ، واحرصـوا عـىل التخلـق هبـا كـام كـان أسـالفكم  ً

ًلذين ملكوا هذه الدنيا قرونـا طـواال ، وأخـضعوا كـل جبـار عنيـد ، األماجد ، ا ً

فأمن اخلائف يف رحاهبم ، وانتـرص املظلـوم يف جـوارهم ، وبرئـت البـرشية مـن 

أسقامها بـدوائهم ، واهتـدت بنـور ديـنهم ، فكونـوا خـري خلـف خلـري سـلف ، 

ِتسعدوا وتفوزوا وتسودوا ، وإياكم وترك التضحية فتهلكوا وتذلوا  ِ ، وخترسوا َ

 . َمرضاة اهللا ، وذلك هو اخلرسان املبني 

وإننا يف عرصنا هذا ألحوج إىل التخلق بالتضحية والتحقق هبا أكثر من أي 

َعرص مىض ، لنستعيد جمدنا ، ونسرتد حقوقنا ، وننترص عىل أعدائنا ، ونؤدي  ََّ

َّرسالتنا ، ونريض ربنا ، فيسود احلق والعدل ، ويعم اخلري واأل ُ َ َ َ ¶ ﴿: من ُ

½¼   » º ¹ ¸ ﴾  ] ٥ ـ ٤: الروم[ .  
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ًاللهم اجعل يومنا خريا من أمسنا ، وغدنا خريا من يومنا ، وحارضنا خريا  ً َ

¬ ® ¯ ° ± ² ﴿: من ماضينا ، ومستقبلنا خري من حارضنا 

¸ ¶ µ ´ ³  ﴾ ] ٢٠١: البقرة[ .  

 .  وبركاته أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم ، والسالم عليكم ورمحة اهللا
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 ً :ي درس   

  ك ا  ات: ان 

ــي األمــني     ــسالم عــىل النب ــاملني، والــصالة وال ــه  احلمــد هللا رب الع ــىل آل ، وع

ُّ، الذين كانت حيـاهتم كلهـا منـضبطة بـرشع أحكـم  وأصحابه الربرة الطاهرين

 : وبعد ..          ،  والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين  نياحلاكم

إن حياتنا نحن املسلمني ـ بكل ما فيها من أعامل ـ جيب :     أهيا الفضالء األحبة

، ومنضبطة بأحكام الدين يف كافة  أن تكون خالصة هللا، وموافقة ملا رشع

؛ يف أفراحنا  ناسبات، ويف مجيع األوقات وامل اجلوانب وسائر األحوال واألمور

.. يف سفرنا وإقامتنا .. يف بيوتنا وطرقاتنا .. يف مساجدنا وأسواقنا .. وأحزاننا 

يف املغنم .. يف الرساء والرضاء .. يف الرس والعالنية .. يف الرضا والغضب 

ِيف أمور معاشنا وأمور .. يف الفعل والرتك .. يف املنشط واملكره .. واملغرم 

.. ، وعالقتنا باخلالق  ، يف عالقتنا باخللق شئون دنيانا وأخرانايف .. معادنا 

£  ¤  ¥  ¦  §  ¨  {:وصدق اهللا حيث قال يف حمكم التنزيل

  ®  ¬  «  ª   ©±°  ¯¸     ¶  µ  ´  ³  ²  {] األنعام [.  

ِّ    وإذا كانــت اآليــة تؤكــد عــىل كــل مــسلم أن تكــون مجيــع حركاتــه وســكناته 

ِيف الوقـت نفـسه حتمـل التوكيـد كـذلك عـىل أن تكـون مجيـع ، فإهنـا  خالصة هللا

ِأعامله عىل الوجه الذي يريض اهللا تعاىل
´   ﴿، وهذا مـا يـشري إليـه ختـام اآليـة  ُ

¶  µ﴾  َّعـز وجـل اهللا أمـر مـا امتثـال إىل املنقادين أي  ـ كـام ذكـر اإلمـام بـه َّ

 .  يف تفسريه ـّاآللويس
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جيب أن يتحىل به املسلم يف املناسبات ـ إمجـاال ـ إن السلوك الذي :      أهيا األحبة

مـن سـبحانه ه يرضـُ، والبعـد عـن كـل مـا ال ي  اهللاِريضُيتلخص يف االلتزام بام يـ

 .  ، ويف كل حدث ، ويف كل مناسبة ، يف كل حال األقوال واألفعال

 :؛ فنقول وباهللا التوفيق     أما يف بعض تفاصيله

 :سلم يف املناسبات ما ييل    إن من سامت ومالمح سلوك امل

أو     :          ا   أ  وا ،ت اا  دا
ا:  

ُّ    كثرية هي املناسبات التي متـر بنـا، أو تنـشأ يف حياتنـا، أو تكـون يف جمتمعاتنـا،  ٌ

 :وهذه املناسبات من حيث املرشوعية وعدمها تنقسم إىل قسمني

 املناســبات املــرشوعة؛ ســواء أكــان منــصوصا عليهــا يف الــرشع مثــل :     اول

مناسبات الزواج، والعقيقـة، والعيـدين، وغريهـا، أم مل يكـن منـصوصا عليهـا، 

ولكنهــا ال تــصادم نــصا قطعيــا يف ثبوتــه وداللتــه، وال تتعــارض مــع أصــل مــن 

ــت  ــدرج حت ــن أن تن ــدين، ويمك ــول ال ــة اأص ــام الكلي ــة وألحك ــد العام املقاص

ِيعة اإلسالمية، أو يشهد هلا دليل من األدلة غري النقلية املعتربة عند العلـامء للرش َ

إلخ ؛ وذلك مثـل الفـرح بنجـاح أحـد .. كالقياس أو االستصحاب، أو العرف 

األوالد، وحصوله عىل درجة علميـة نافعـة، أو إمتـام حفظـه لكتـاب اهللا تعـاىل، 

َّ يـنص عليهـا، ولكـن ال مـانع ونحو هذا من املناسـبات التـي مل.. وإكامل تعلمه  ُ

 .منها رشعا

    مكتلـك التـي   املناسبات غري املرشوعة؛ مثل االحتفال بأعياد حمرمـة: ا ،

ــسلمة ــري م ــات غ ــن بيئ ــا م ــدت علين ــاد وف ــل أعي ــة، مث ــسنة امليالدي                ،   رأس ال
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عيــد (: ًويــسمى أيــضاومنهــا مــا يــسمى بعيــد احلــب، ، ) مساالكريــس( أو

وأصــبح مــن طقــوس ذلــك اليــوم تبــادل  .)1( » فالنتـــاين «وكــذلك  ،)عــشاقال

 حيمـل ،ل بطفـل لـه جناحـانَّاملمثـ) كيوبيد(الورود احلمراء وبطاقات هبا صور 

ُقوسا ون  كـام صـار !!وهو إله احلب لدى الرومـان كـانوا يعبدونـه مـن دون اهللاًابا، ّشً

 واملوبقـات، ش إىل نـرش الفـواحمقرتنا بكثري من أنواع املعـايص واملوبقـات، وسـبيال

 .  والعياذ باهللا

م     :                  بُ  م    ثُِ أن
ع ذا:  

    إن من شـأن املـسلم أنـه حيـرص عـىل أن تكـون أعاملـه كلهـا منطلقـة مـن نيـة 

 صاحلة، وقصد حممود، ينال به األجر من اللطيف اخلبري، ومن هنا فإنه ال جمـال

ألن يصدر منه عمل عبثا؛ ذلك أن احلياة قـصرية، واألجـل حمـدود، وال رجـوع 

                                                           

  .قسيس نرصاين عاش يف القرن الثالث امليالديو ه » فالنتـاين «1) (

 َأن املـسيحية ملـا انتـرشت يف أوروبـا لفـت نظـر: ومنهـا ،  »فالنتـاين  « روايات حـول هناكو

 يتمثــل يف أن شــباب القريــة ؛ يف إحــدى القــرى األوروبيــةٌّ رومــاينٌبعــض القــساوسة طقــس

 ثـم ،جيتمعون منتصف فرباير من كل عام ويكتبون أسامء بنات القرية وجيعلوهنـا يف صـندوق

 ،ه طـوال الـسنةَ والتي خيرج اسـمها تكـون عـشيقت،ن هذا الصندوقمًاسام يسحب كل شاب 

). هلـة األم أرسـل لـك هـذه البطاقـةباسم اإل: ( عليهااحيث يرسل هلا عىل الفور بطاقة مكتوب

االسم املكتوب ملدة عام خيترب كل منهام  ، ويضع نفسه يف خدمة صاحبةتستمر العالقة بينهامو

وجــد !! يف العــام التــايل يف يــوم العيــد أيــضا  ن الكــرةخلــق اآلخــر، ثــم يتزوجــان، أو يعيــدا

 ، الطقـسَ ووجـدوا أن مـن الـصعب إلغـاء،القساوسة أن هذا األمر يرسخ العقيدة الرومانيـة

  :إىل) هلـة األمباسم اإل( ًفقرروا بدال من ذلك أن يغريوا العبارة التي يستخدمها الشباب من 

ًا نرصانيا وذلك كونه رمز ،) باسم القسيس فالنتاين ( من خالله يتم ربط هـؤالء الـشباب و ،ً

  .بالنرصانية
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َإىل الدنيا بعد الرحيل إىل دار اخللود، والعبد موقوف بني يـدي عـالم الغيـوب، 

ّومسئول عن كل ما عمل، وكم من عمـل هـني عظمتـه نيـة صـاحبه، وكـم مـن 

رمني عبـادة، فعـىل عادة صارت بالنية الصاحلة يف ميزان صاحبها عند أكرم األك

 .   العاقل أن يتنبه هلذا قبل فوات األوان

 قـال رسـول اهللا : ابن أيب حاتم عن معاذ بـن جبـل ريض اهللا عنـه قـالروى        

حـل ُ حتـى عـن ك، يـوم القيامـة عـن مجيـع سـعيهُيـسأليا معاذ إن املؤمن  «:  ^

 بـام ُ أسـعدٌحـدَلقيامة وأك تأيت يوم اَّنَيِلفُ فال أ، وعن فتات الطينة بإصبعيه،عينيه

   .»  منكآتاك اهللاُ

 أو ًنيـة لِتمـَوحي إال املباحـات مـن يشء مـن ومـا:  ّ    قال اإلمام الغزايل رمحه اهللا

 َأعظـم فـام الـدرجات، معـايل هبـا نـالُوي، القربـات حماسـن مـن هبـا يـصري ٍنيات

 .عنها يغفل نَم َخرسان

، نيـة يشء كـل يف يل يكـون أن أستحب إين: السلف من العارفني بعض وقال    

 .اخلالء إىل ودخويل ونومي ورشيب أكيل يف حتى

، وأن هـذا ٍوحـديث ٍبلهـو ًسـاعة هّترفـ لو  املسلمنَّ    بل إن اإلمام الغزايل يقرر أ

يف العبادة؛ كان سـلوكه هـذا مـن  نشاطه الرتفيه واللهو املباح سوف يعيدان إليه

 .أعظم العبادة

 يل ًعونـا ذلـك فيكـون اللهـو مـن بـيشء نفـيس ألستجم إين:  الدرداء أبو قال    

 .عميت أكرهت إذا فإهنا القلوب روحوا: وجهه اهللا كرم ٌّعيل وقال ، احلق عىل

َّ    وهكذا يـا أخـي احلبيـب يمكنـك أن حتـول كـل مناسـبة متـر عليـك إىل طاعـة 
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ِوعبادة، بأن حتدث هللا فيها نية صاحلة ْ ُ. 

ــة هتنئــة أخيــك، وإدخــال البــرش     فيمكنــك أن تــذهب ملناســب ة زواج مــثال بني

ْوأن والرسور عليه يف هذه املناسبة السعيدة،  َ ِلقى املسلمني ببـشاشة الوجـهتَ ِ
ْ َ َْ ْ ِْ ِ ملـا  ،َ

 :  ^ قـال رسـول اهللا : قـال وابن حبان عن أيب ذر  ـنهَّوحسـ  الرتمذي ىرو

 .» تبسمك يف وجه أخيك صدقة «

َيمكن أن تلبي   و   ^ىل الوليمة بنية االمتثـال والطاعـة لتوجيـه النبـي  الدعوة إّ

 قـال : بـن عمـر قـال، حيـث أخـرج أبـو داود عـن ا للمسلم بأن جييـب الـدعوة

ــول اهللا  ــد« : ^رس ــا أح ــبُ إذا دع ــاه فليج ــوهْرُ ع،كم أخ ــان أو نح ــا ك ،  » س

َوكذلك بنية تأليف النفوس، وحصول املودة بينك وبني من أجبت دعوته ْ َ. 

َتذهب إىل أخ لك لتعزيه، بنية الصالة عىل اجلنازة وحضورها،    ويمكن أن  ِّ ُ ٍ

ّوكذا املواساة للمصاب، وختفيف احلزن عنه، وتذكريه بام ينبغي أن يذكر به يف  َ ُ

َرووقد . مثل هذا املوطن ُابن ىَ ْماجه ْ َ ِعبد من طريق َ
ْ ِبن اهللاَِّ َ ِأيب ْ ٍبكر َ ْ ِبن َ ِحممد ْ

َّ َ ُ 

ِبن ِعمرو ْ ْ ِبن َ ٍحزم ْ ْ ْعن ،َ ِأبيه، َ ِ ْعن َ ِجده َ ِّ ًمرفوعا َ ُ ْ ْمن َما «: َ
ٍمؤمن ِ ِ ْ ِّيعزي ُ َ ُأخاه ُ َ َ 

ٍبمصيبة،
َ

ِ
ُ ُكساه إال ِ َ َّعز اهللاَُّ َ َّوجل َ َ ْمن َ

ِحلل ِ َ ِالكرامة ُ
َ َ َ َيوم ْ ْ ِالقيامة َ ِ

َ َ ْ «. 

     : اوا ،  ا ا  :  

ــه ملــن اجلــدير باملــسلم ــة ومعرفــة باألحكــام الــرشعية     إن  أن يكــون عــىل دراي

َواآلداب اإلسالمية اخلاصة باملناسبات، وليس املقصود املعرفة التفصيلية؛ فـإن  ُ

ٌهذا مـن شـأن العلـامء، نعـم إن أمكـن هـذا فحـسن؛ لكـن الواقـع أنـه ال يتيـرس  َ

 ُّاحلد األدنى من تلك املعرفة بـاآلداب الـرشعيةهو للجميع، ولذلك فاملطلوب 

لكل مناسبة، وهذا مما يتيرس لعموم املسلمني عىل اختالف أحـواهلم، ال سـيام يف 



رات او ا   

 

238 

ُعــرصنا هــذا الــذي كثــرت فيــه وتنوعــت وانتــرشت وســائل املعرفــة، وســهل  َ

 .الوصول إىل أهل الذكر من العلامء والدعاة ونحوهم

وة :     رااا :  

اس واجــتامع بعــضهم مــع     إن كثــريا مــن املناســبات تكــون فرصــة لتالقــي النــ

وغريهـا، وهنـا ينبغـي أن .. بعض؛ كاألعياد، واألعراس، والعقـائق، والعـزاء، 

ِحيـرص كـل منـا ـ سـواء أكـان صــاحب املناسـبة أم مـشاركا فيهـا ـ عـىل إظهــار 
َ ٌّ

ِّالصورة الصحيحة واملرشقة للسلوك اإلسـالمي يف كـل تـرصفاته، وخاصـة إذا 
ِ ِ

َّكان أحدنا حمل تقدير، وموضع ٍّ اقتداء وتأس أمام اآلخرينُ
ٍ. 

 يرضب لنا القدوة احلسنة يف املناسبات املختلفـة، ^    ولذلك رأينا رسول اهللا 

ُوال عجب؛ فمن يكون كـذلك إذا مل يكـن حبيـب اهللا وخـري خلقـه ومـصطفاه، 

 .صىل اهللا عليه وعىل آله وصحبه ومن وااله

ِّيف ولـده إبـراهيم رمحـة اهللا ُ عندما تـو^تأمل يا أخي الكريم يف حال احلبيب     

 ، وقـد تـويف رضـيعا وهـو ^َعليه، وقد كان فلذة كبد والده سيدنا رسـول اهللا 

ابن ستة عرش شهرا ـ كام روى ابن سعد وغريه ـ وقيل ابن ثامنية عرش شهرا ـ كـام 

 مثـاال للـصرب واالحتـساب مـع عظـم ^أورد ابن عبد الرب ـ؛ تأمل كيـف كـان 

 وال يكلـف اهللا ،الذي ال يقدر أحد عىل دفعـهجوم احلزن املصيبة عىل نفسه، وه

 . إال وسعها نفسا

ْحدثنا عيل بن هاشم عن ابن أيب ليىل عن عطـاء عـن :     قال اإلمام ابن أيب شيبة ْ ْ ْ ْ ُ ْ ََ َ َ َ َ
ٍ َ ٍ ََ َ ِ َ ِ ِ ِ

َ ُّ َ َّ

َجابر قال َ ٍ ِ ُّ أخذ النبي « :َ ِ َّ َ َ َ بيد عبد الرمحن بن عوف فخرج ^َ ْ ْ ْ ََ ََّ َ ٍ ِ َِ َ ْ َِ ِ ِبه إىل النخـلِ ْ َّ َ ِ َ فـأيت ،ِ ِ ُ َ

ِبإبراهيم وهو جيود بنفسه ِ ْ َ ِ ُِ َ َ ُْ َ ُ َ َ
ِ ِ فوضع يف حجره،ِ ِِ ْ َ ُِ ِ َ فقال،َ َ ْيا بني ال أملك لـك مـن اهللاَِّ : َ ُ َ

ِ َ ُ ِ
ْ ََّ َ َ
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ًشيئا ْ ُ وذرفت عينه،َ ْ َُ َ ْ َ ِ فقـال لـه عبـد الـرمحن،ََ َ ْ ََّ ُ ْ ُ َ َ َ َ تبكـي يـا رسـول اهللاَِّ:َ ُ َ َ ْ
ِ َ أو مل تنـه عـ،َ َ َْ َ ْ َ

ْن َ

ِالبكاء َ ُ َ قال؟ْ ِإنام هنيت عن النـوح: َ ْ ْ َّْ َ ُ َ َ َ ِ عـن صـوتني أمحقـني فـاجرين؛َّ ْ ْ َ َْ ْ ْ
ِ َ َِ َِ ْ ََ َ صـوت عنـد :َ ْ ِ ٍ

ْ َ

ٍنعمة ِ
َ ٍ هلو ولعب ومزامري شيطان؛ْ َ ْ َ ََ ِ ِ َِ َ ٍ َ ٍ ْ ٍ وصـوت عنـد مـصيبة،َ ِ ٍ

َ ْ َ َ
ِ

ُ َ ٍ مخـش وجـوه؛ْ
ُ ُ ِ ْ يقـال   [َ

ْمخشت املرأة وجهها بظفرها مخ ََ َ ََ ِ ْ ُ ِ َ َ ْ َ ُ َ ْ َْ ِشا جرحت ظاهر البـرشةْ
َ َ َ َ َْ َ َ

ِ َ ْ ِوشـق جيـوب ورنـة  ] ً َّ َ َ ُ ُ ٍَ ِّ َ

ٍشيطان َ ْ ْ إنام هذه رمحة ومن ،َ ََ َ ٌَ َ ْ ِ ِ
َ ْيـرحم ال َّ َْ ْ يـرحمالَ َْ ْ يـا إبـراهيم لـو،ُ ْ ََ َ َ

ٌّ أنـه أمـر حـقالِ َ ٌُ ْ َ ََّ، 

ٌووعد صدق ْ ٌِ ْ َ ٌ وسبيل مأتية،َ َّ َ
ِ ْ َ ٌَ َ وإن أخرنا ـِ ْ ِّ ُ ْ ِ َ لنلحق أوالنا ـَ َ ُ َ ََ ْ َّ حلزنا عليك حزنا أشـد ؛ِ ً ََّ َ ْ َُ ْ َ َِ َ

َمن هذا َ ْ
َ وإنا بك ملحزونون،ِ ُ َُّ ْ َََ َ ِ ُ تبكي العني وحيزن القلـب،ِ َ َ ْْ ْ َْ ُ َ َ ُْ ْ

ِ ُ وال نقـول مـا يـسخط ،َ ُِ
ْ َُ َُ َ َ

َّالرب  َّ«.   

ــاء واألمهــات ينــسون أنفــسهم يف بعــض املناســبات كــاألفراح      كــم مــن اآلب

ة سـيئة أمــام أوالدهــم وأمــام غــريهم، ونحوهـا مــن احلفــالت،  فيكونــون قــدو

 بعض األمهات ـ عىل سبيل املثال ـ يشهدن مثل هذه املناسـبات متربجـات ىفرت

ٌبزينــة، وخيــالطن الرجــال مــن غــري املحــارم وهــن كاســيات عاريــات، مــائالت  ٌ

ــاطى  ــاء يتع ــن اآلب ــم م ــيهن زوج أو أب أو ويل، وك ــر عل ــيالت، دون أن ينك ّمم

.. حفال، ويسمح لبناته بالتربج واالخـتالط املـستهرت املحرمات يف مثل هذه األ

ثـم !! وكأن اهللا تعاىل قد رفـع التكليـف عـن النـاس يف مثـل تلـك االحتفـاالت 

تكون النتائج بعد ذلـك خطـرية؛ فقـد يقتـدي االبـن بأبيـه، والبنـت بأمهـا، وال 

 .حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم

   :    وا ،اء اإذا        إ ،ا  وف وا
   ك ن:  

    وال يكفي أن يكون املسلم قدوة حسنة، ملتزما بأحكام الرشع وآدابه، صاحلا 

ُّيف نفسه فقط؛ بل ينبغي عليه أن يكون شخصا إجيابيا، يـدل النـاس عـىل اخلـري،  �
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 .ّويرشدهم إليه، ويبعدهم عن الرش، وحيذرهم منه

 Ñ ﴿: ، وصـدق اهللا القائـل  جيب أن يكون مصلحا بقدر اإلمكان    إن املسلم

Ò Ó Ô  Õ Ö × Ø Ù  ﴾  ]هود [ .  

. / 0 1 2 3 4    5 6  ﴿:      ويقول تعـاىل 

  .]١١٠:آل عمران[  ﴾7

 قلنـا » الدين النـصيحة « :قال ^عن متيم الداري أن النبي وقد روى مسلم      

هـذا حـديث و. » ئمـة املـسلمني وعـامتهمهللا ولكتابه ولرسـوله وال «:  قال؟ملن

 . ّاإلسالم ـ كام ذكر اإلمام النووي رمحه اهللا ـعظيم الشأن وعليه مدار 

َ ، قــال  مــسلم عــن أيب ســعيد اخلــدري ىرو و    ُســمعت رســول اهللا: َ َ َ
ِ ^  ،

ِمـن رأى مـنكم منكـرا فليغـريه بيـده ، فـإن مل يـستط «: يقول  ِ ِ َِ ْ ْْ َ َ ِّ ُ ُ ْ َ َْ َ ْ َ َِ ُ ْْ َ َ ُْ ْع فبلـسانه ، فـإن مل ً َ ْ َ َِ ِ ِ
َ ِ ْ

ُيستطع فبقلبه ، وذلك أضعف َ َ ْْ َ ِ ِ َِ ِ ِْ َ َ َ ْ ِاإليامن َ
َ « . 

، وكذا اإلمام ابـن حجـر يف  )الرتغيب والرتهيب (  يف ُّأورد اإلمام املنذريو     

 كنــا نــسمع أن الرجــل يتعلــق :عــن أيب هريــرة ريض اهللا عنــه قــال، )الزواجــر ( 

 : فيقـول ؟ ومـا بينـي وبينـك معرفـةّك إيلَ مـا لـ:ل لـه فيقو،بالرجل يوم القيامة

    . وعىل املنكر وال تنهايناخلطأ تراين عىل َكنت

ً    من هذا املنطلق جيب عىل املسلم إذا كان يف مناسبة من املناسبات ورأى خطـأ 

ّيــصدر مــن الــبعض أن يــسارع إىل نــصحه، ملتزمــا بــآداب النــصيحة؛ كــالتحيل 

وغـري ذلـك .. ة، وعدم جتـريح املنـصوح أو التـشهري بـه بالرفق واللني، واحلكم

َمن اآلداب، كي حتقق نصيحته هدفها، وتؤيت بإذن اهللا ثمرهتا َ ُ. 
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د     :        د تا   تا  افا 
و:  

    ومما جيدر باملسلم االلتزام به يف املناسبات ؛ أن يبتعد كل البعـد عـن اإلرساف 

 . م بالقصد واالعتدال والتوسط يف كل شأن من شؤونه َلزَوأن ي، يف املباحات 

وجتدر اإلشارة إىل أن القرآن الكريم قد أرسـى مبـدأ التوسـط واالعتـدال يف 

ّ يف سنته نظريا وعمليا ^احلياة اإلسالمية ، وأكد عليه النبي  ّ . 

  2 1 0 / . ﴿:  فعىل سبيل املثال يقول اهللا تعاىل يف حمكم التنزيل 

 . ] اإلرساء [ ﴾ ; : 9 8 7 6 5  4 3

 É Ê      Ë Ì Í Î Ï  ﴿:  ويقول سبحانه يف وصف عباد الرمحن 

Ð Ñ Ò Ó Ô  ﴾ ] الفرقان  [. 

َقـال،  عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جـده ة ، وابن ماجيالنسائوروى       َ : 

ُقــال رســول  َُ َ  غــري إرساف وال يفكلــوا وارشبــوا وتــصدقوا والبــسوا «  : ^اهللا َ

 . »يلة َِخم

ِإن من املسلمني من يرسف يف استخدام ما أحلـه اهللا لـه وأباحـه مـ ِ
ن طيبـات َ

، ويبالغ يف إظهار االحتفال بمناسبة ما من املناسبات ، املأكل وامللبس واملرشب

وال ، ِوهـذا املـسلك لـيس مـن أدب اإلسـالم ، ونحوها ، أو األعياد ، كالزواج 

 كام أنه يتجاىف عام ينبغي أن يكون عليـه العبـد مـن تقـدير ^ل ْمن هدي الرسو

 .  ِوشكر املنعم سبحانه عليها ، لنعمة اهللا عليه 
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     :روس وااج ا اثت واا ظ:    

    إن املناسبات التـي متـر بالنـاس ال ختلـو مـن املعـاين والفوائـد التـي يمكـن أن 

فهي حتمـل يف طياهتـا عـربا بالغـة، ودروسـا نافعـة، ولـذا ينبغـي يستفيدوا منها، 

ها بام يعود عىل الناس باخلري يف معاشهم ومعادهم، ُها، وتوظيفُلُّها وتأمُمالحظت

ُّوأن ال تـــرتك تلـــك املناســـبات متـــر دون الوقـــوف عنـــدها للتـــذكري واإلفـــادة  ُ

 .واالعتبار

رزقـه اهللا الفهـم، وآتـاه العلـم،     لكن العبء األكرب يف هذا األمر يقع عىل مـن 

 .فإنه جيب عليه ما ال جيب عىل غريه

    ففي األعياد يمكن التذكري بنعمة الطاعات، ولفت األنظار إىل فرحـة املـسلم 

 .ّبعبادة ربه، وبام أعده اهللا للطائعني جزاء طاعتهم، وإخباهتم لرهبم

عـىل املـسلم حيـال هـذه     ويف العقيقة يمكن التذكري بنعمة الذرية، ومـا ينبغـي 

ِالنعمة من شكر املنعم سبحانه وتعـاىل، واحلـرص عـىل تربيـة الـنشء وإصـالح 

 .الذرية، ليكونوا صاحلني مصلحني

، كاالنتـصارات التـي حتققـت  ٌّ    وقد متر باألمة ذكريات عظام، منها ما هو سار

بفــضل اهللا للمــسلمني قــديام، مثــل غــزوة بــدر، أو حــديثا كنــرص العــارش مــن 

ُرمضان عىل اليهود أعداء اهللا وأعداء اإلنسانية، ومنهـا مـا هـو حمـزن مثـل نكبـة 

يونيو عام سبعة وستني وتسعامئة وألف من امليالد، وما نتج عنها مـن تـداعيات 

 اخلبيــث حتــى شــمل ّعــىل األمــة اإلســالمية، حيــث متــدد االســتيطان اليهــودي

 .. القدس الرشيف كاملة
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َّد أن توظـف إلنعـاش ذاكـرة األمـة، وأخـذ العظـات     مثل تلك املناسبات ال ب ُ

َّوالعرب، وبيان احلقائق التي يراد هلا أن حتجب أو تغيب عن األجيال َُ ُ.. 

 يمكــن أن نوظــف املناســبات واألحــداث، ســواء أكانــت فرديــة      بمثــل هــذا

 .خاصة، أم مجاعية عامة

مني ـ بكـل مـا فيهـا مـن     هكذا يتبني لنـا ـ أهيـا األعـزاء ـ أن حياتنـا نحـن املـسل

أعامل ـ جيب أن تكون منضبطة بأحكام الدين يف كافة اجلوانب وسائر األحـوال 

ــات واملناســبات  ــع األوق ــق واهلــادي إىل ســواء . . واألمــور، ويف مجي واهللا املوف

 .السبيل

 

 

***** 
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را :     

ق ا دء وا   :»ا ر اا«   

والـصالة والـسالم عـىل خـاتم األنبيـاء واملرسـلني ؛ احلمد هللا رب العاملني ، 

 .سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني 

لآلبـاء كـام أن ،  ً عـىل آبـائهم حقوقـاوالدلأل  اإلسالم قد جعل فإن: أما بعد 

 . أوالدهمًحقوقا عىل 

الرضـاعة  عىل اآلباء كثرية ، فمنها احلقوق املاديـة احلـسية كوالدوحقوق األ

واإلنفاق ، والواليـة ، ومنهـا احلقـوق املعنويـة األدبيـة ، كاختيـار األم الـرشيفة          

 . واختيار االسم وغريها ، الصاحلة ، وحفظ النسب 

 . حق اختيار االسم احلسن   عىل اآلباءاحلقوق املعنوية األدبية لألوالدومن 

َحلسنة عنـدما يولـدون ، وأن  األسامء األبنائهم واتخرييأن اآلباء  فيجب عىل

َ تسمية الطفل باسم قبيح يسوءه يف كربه ، حيـث إنـه ممـا ال شـك فيـه أن واتجنبي ُ
ِ

َ

ًالسم اإلنسان أثرا عىل نفسيته إما باإلجياب وإما بالـسلب، تبعـا حلـسن االسـم 

 . أو قبحه 

َويؤكد علامء الرتبية اليوم أن الطفل الذي يستهزأ به من قبـل سـائر األطفـ ُ
ِ ُ ال َ

َالسمه املستهجن أو ألنـه ينتـسب إىل عـشرية ذات اسـم قبـيح ، خيـرس نـشاطه ، 

ًويـــسري دومـــا إىل اضـــمحالل واهنيـــار، فيأخـــذ يف جتنـــب األلعـــاب اجلامعيـــة 

 . لألطفال، وخياف من معارشهتم 
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مـن حـق « : قـال ^  ، عـن النبـي وقد روى ابـن النجـار عـن أيب هريـرة 

، » بـة ، وأن حيـسن اسـمه ، وأن يزوجـه إذا بلـغ الولد عىل والده أن يعلمـه الكتا

  . »اجلامع الصغري  «وقد رمز اإلمام السيوطي حلسن هذا احلديث يف كتابه 

        : ^ قـال رسـول اهللا :  قـال وروى أبو داود والـدارمي عـن أيب الـدرداء 

َإنكم تدعون يوم القيامة بأسامئكم وأسامء آبائكم فأحسنوا أسامءكم «  ْ ُ « . 

ًوهكــذا يعنــى اإلســالم بــأمر حتــسني اســم الطفــل عنايــة فائقــة ، تقــديرا منــه  ً ِ ِ َ ُ

 . ًألمهيته ، وإدراكا لرضورته 

ُحيـب األسـامء احلـسنة ، وتعجبـه ، فقـد روى احلـاكم ـ ^ ولقـد كـان النبـي 

َوصححه ووافقه الذهبي ـ عن أيب حـدرد  ّ َُّ  ُمـن يـسوق « : قـال ^ أن النبـي َ

ِّمن يبلغ إبلنا هذه ؟ « : قال ، أو » َإبلنا هذه ؟  مـا « : أنـا ، فقـال : ، قـال رجـل » ُ

»  مـا اسـمك ؟ « : ، ثم قام آخـر فقـال » اجلس « : فالن ، قال : قال » اسمك ؟ 

: قـال » مـا اسـمك ؟ « : ، ثـم قـام آخـر ، فقـال » اجلـس « : فالن ، فقال : قال 

ْأنت هلا فسقها « : ناجية ، قال  ُ « . 

ِقـال للقحـة ^ املوطأ عن حييـى بـن سـعيد ، أن رسـول اهللا وروى مالك يف  ِ

ّحتلب ، واللقحة بكرس الـالم أو فتحهـا هـي الناقـة التـي هبـا لـبن ، قـال  مـن « : ُ

فقـال لـه » مـا اسـمك ؟ « : ^ فقـام رجـل فقـال لـه رسـول اهللا » ْحيلب هذه ؟ 

ّمــرة ، فقــال لــه رســول اهللا : الرجــل        لــب مــن حي« : ، ثــم قــال » اجلــس « : ^ ُ

: فقـال لـه الرجـل » ما اسـمك ؟ « : ^ فقام رجل فقال له رسول اهللا » هذه ؟ 

» مـن حيلـب هـذه ؟ « : ، ثـم قـال » اجلـس « : ^ حرب ، فقال لـه رسـول اهللا 
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       :، فقــال لــه الرجــل » مــا اســمك ؟ « : ^ فقــام رجــل ، فقــال لــه رســول اهللا 

  .» ْاحلب « : ^ يعيش ، فقال له رسول اهللا 

َيكـره األمكنـة املنكـرة األسـامء ـــ كـام ذكـر ابـن القـيم ـــ ويكـره ^ بل كان  َ

: ّالعبور فيها ، فقد مر يف بعض غزواته بـني جبلـني ، فـسأل عـن اسـمها فقـالوا 

ْفاضح وخمز ، فعدل عنهام ومل جيز بينهام  َ ُْ َ ٍ ُ ٌ
ِ . 

ه إىل أحـسن األسـامء لنحـرص عليـ^ لقد أرشدنا رسـول اهللا : أهيا اإلخوة 

 . وذكر أقبحها لنتجنبه 

إن « : ^ قـال رسـول اهللا : فقد روى مسلم والرتمـذي عـن ابـن عمـر قـال 

 . » أحب أسامئكم إىل اهللا عبد اهللا ، وعبد الرمحن 

وروى البخاري يف األدب املفرد عن أيب وهب اجلشمي ــ وكانت له صـحبة 

 عبـد امء إىل اهللا وأحـب األسـ، ّتسموا بأسامء األنبياء « : قال ^ ــ عن النبي 

 . » ُاهللا وعبد الرمحن ، وأصدقها حارث ومهام ، وأقبحها حرب ومرة 

ــرة  ــن أيب هري ــال وروى مــسلم ع ــول اهللا :  ق ــال رس ــسمني « : ^ ق ّال ت

ًغالمك يسارا وال رباحا ، وال نجيحا ، وال أفلح ، فإنك تقول  ً َِ َ ّأثـم هـو ؟ فـال : ً َ

 . » ال : يكون ، فيقول 

التـسمي هبـذه األربعـة مكـروه كراهـة تنزهييـة ـ كـام قـال اإلمـام والنهي عـن 

ّأثــم هــو ؟ :  فإنــك تقـول «: يف قولـه ^ النـووي ـ والعلـة يف الكراهــة مـا بينــه  َ

، فكـره لبـشاعة اجلـواب ، وربــام أوقـع بعـض النـاس يف يشء مــن » ال : فيقـول 

هم عـن التشاؤم ، فيحدث هلم يأس من حتقـق اليـرس والنجـاح والفـالح ، فنهـا
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ْالسبب الذي جيلب هلم سوء الظـن بـاهللا سـبحانه ، ويـورثهم اليـأس مـن خـريه  َ ِ ُ

 . وفضله 

ــ أهيا األخـوة ـــ قـد قـام بتغيـري كثـري مـن األسـامء رأى أهنـا  ^بل إن النبي 

 . كام جاء يف صحيح السنة املطهرة ، تستحق التغيري إىل ما هو أفضل منها 

ِومن هذا القبيـل أن رجـال ذكـر ع ُ فقـال » شـهاب « : يقـال لـه ^ نـد النبـي ً

ُ، ورجــل آخــر ســأله النبــي »بــل أنــت هــشام « : ^ رســول اهللا  عــن اســمه ^ ٌ

 . » بل اسمك مسلم « : ^ فقال » غراب « : فقال

َّبـرة « وكان اسم زينـب بنـت جحـش ريض اهللا عنهـا  ّمـن الـرب [ » َ ّفغـريه ، ] ِ

 . إىل زينب ^ النبي 

ن صديقات خدجية ريض اهللا عنهـا ، فـسأهلا عجوز م^ وجاءت عند النبي 

ّأنـا جثامـة املزنيــة ، فقـال : ّعـن اسـمها وتفقـد حاهلــا ، فقالـت  َ
ِ َ ُ بـل أنــت « : ^ ّ

 .  » ّحسانة املزنية

َّيغـري األسـامء املـستنكرة لألمـاكن ، فقـد مـر عـىل قريـة تـسمى ^ كام كان  َ ُّ َ َ :

ِعفــرة  ْهــو مــن العفــرة [ َ ِلــون األرض : ُ
ْ ِخــرضة ، وملــا قــدم املدينــة : ا ّ، فــسامه] َ ِ َ

 . ّغريه  بطيبة ، واسمها يثرب ال تعرف بغري هذا االسم 

 اهللا عىل سيدنا حممـد وآلـه وصـحبه َّسواء السبيل ، وصىلإىل ًمجيعا اهللا هدانا 

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته . َّوسلم ، واحلمد هللا رب العاملني 

 

***** 
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 :  ةظ  ارجس وا  ا   

ُملـا خرجـت احلروريـة : عن ابن عباس ريض اهللا عـنهام قـال  َ
 اجتمعـوا يف )١(

�دار وهم ستة آالف ؛ أتيت عليا ، فقلت  ْيا أمري املؤمنني ، أبرد بالظهر : ٍ ِْ ِّ لعيل )٢(َ َ

ُآيت هــؤالء القــوم فــأكلمهم ، قــال  كــال ، قــال ابــن : إين أخــاف عليــك ، قلــت : َِّ

ُفخرجت إليهم ، ولبست أحسن ما يكون مـن حلـل الـيمن ، قـال أبـو : اس عب ْ ُ

َزميل  ًكان ابن عباس مجيال جهريا : ُ ً . 

َّفأتيتهم وهم جمتمعون يف دارهم قائلون ، فسلمت علـيهم : قال ابن عباس  ُ ،

                                                           

ُاحلرورية ) 1( ُنسبة إىل قرية تسمى حروراء ناحية الكوفة ، وانحاز إليها اخلوارج ملا خرجوا عىل : َ َ

ِّاإلمام عيل ، وهم إحدى فرق اخلوارج التي يسميها العلـامء املحكمـة األوىل  امللـل : َيراجـع . ٍّ

. ، دار املعرفـة ١/١٣٣اين ، حتقيق عبد األمري عيل مهنا ، عيل حسن فاغور والنحل للشهرست

 . م ١٩٩٠هـ  ـ ١٤١٠ط األوىل . بريوت 

ّهو تأخري صالة الظهر عن أول الوقت حتى تنكرس حدة احلـر ، أو يـصري للحيطـان : اإلبراد ) 2( ّ ِ ِ

َظل يميش فيه املصيل الذي يريد أداء الصالة يف املسجد يف مجا ِّ ٌّ وهـو مـستحب عنـد شـدة ، عة ِ

ِروى الشيخان وغريمها عن أبى . ُكي يتهيأ للمصيل اخلشوع يف صالته ، ِّاحلر يف البالد احلارة  َ ْ َ ُ

ِهريرة عن النبي  َ َ َ َْ َقال^ ُ َإذا اشتد احلر فأبردوا بالصالة ، فإن شدة ا « :َ َّ َّ َِ َِّ َ َ ْ َِ َِ َّْ ُ ِْ َِ ُّ َحلر من فيح جهنَّم َ ِّ ََ َ ْ ِْ َ ِْ« . 

َثبت يف األحاديث الصحيحة عـن رسـول اهللاَِّ صـىل اهللا عليـه وسـلم أنـه أمـر « :      قال النووي      َ ُ ََ َُ ْ َ َّ َ ََّ ِ َ َِ ِ ِ ِ َ ِ َ

ُباإلبراد وأنه فعله  َ ُ َ َْ َ َّ َ ِ
َ ِ ُقال أصحابنَا . ِ َ ْ َ َ ُواحلكمة فيه أن الصالة يف شدة احلر واملـيش إليهـا يـسلب : َ َ َ ْ َ َّ َُ َْ ِّ َ ََ ْ َْ ْ َّ ُ ِْ ِ ِ ِ َِّ َِ َ ْ

ُخلشوع أو كامله ا ْ َ َُ َ َ َُ ِفاستحب التأخري لتحصيل اخلشوع ، ْ ُ ُ ْ َّْ َِ ِ َ َّ ُِ ِ ِ
ُ ْ ِكمن حرضه طعام تتوق نفسه إليـه ، ْ

ْ ُ َ ُ َ َْ ُ ٌ َْ ُ ََ ُ َ َ َ َ ،

ِأو كان يدافع األخبثني  ْ َ ََ ُ ُ ْْ َ ِ َ َ ْوحقيقة اإلبراد أن يؤخر الـصالة عـن أول الوقـت بقـدر مـا حيـ، َ َ َ ََ َ َِ ْ ََ ْ ْ ُ َِ ِ ِ ِ
َ َّ ْ َّ ُ ْ َ َْ ِ َ َِّ ُصل ِ ُ

ِللحيطان يفء يميش فيه طالب اجلامعة وال يؤخر عـن النِّـصف األول مـن الوقـت  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ََ ْ َّ ْ ْ ُ َ ُ َْ ِْ َ َ َ َُ َ َ ْ ٌ ِّْ َ ِولإلبـراد ، ِ ِ
َ ْ َِ

ــة رشوط  ٍأربع
ُ ُ ُ َ َ ْ ــديد : َ ــر ش ــون يف ح ٍأن يك ِ َ ٍّ َ َِ َ ُْ ــارة ، َ ــالد ح ــون ب ٌوأن تك ََّ َ ٌ َِ َ ُْ ــة وأن ، َ ــصيل مجاع ْوأن ي ً َْ ََ َ ُ ََ َ َ َ ِّ

ْيق ِصدها النَّاس من البعد َ ِ
ْ ُ ْ ُْ َ َ  .دار الفكر   ، ٦٠ / ٣املجموع رشح املهذب . »ِ
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َّمـا تعيبـون عـيل ؟ لقـد : ًمرحبا بك يا ابن عباس ، فام هذه احللة ؟ قلت : فقالوا 

3 4 5 ﴿: َأحـسن مـا يكـون مـن احللـل ، ونزلـت ^ ىل رسـول اهللا رأيت ع

ــالوا  ]٣٢: األعــراف [  ﴾6 7 8 9 : ; > =< ــام جــاء :  ، ق ف

مــن املهــاجرين واألنــصار ، ^ أتيــتكم مــن عنــد صــحابة النبــي : بــك ؟ قلــت 

َألبلغكم ما يقولـون املخـربون بـام يقولـون ، فعلـيهم نـزل القـرآن ، وهـم أعلـم  ِّ

ِ وفــيهم أنــزل بــالوحي مــنكم ، ال :  ولــيس فــيكم مــنهم أحــد ، فقــال بعــضهم ،ُ

 . ] ٥٨:الزخرف[﴾ ¾ ¿ Á  À ﴿: ختاصموا قريشا ، فإن اهللا يقول 

ٌوأتيت قوما ، مل أر قومـا قـط أشـد اجتهـادا مـنهم ، مـسهمة : قال ابن عباس  ِ ً ّ ً

َوجوههم من السهر ، كأن أيـدهيم وركـبهم تثنـى علـيهم ، فمـىض مـن حـرض ،  ُ َ َ

ّلنكلمنه ولننظرن ما يقول : بعضهم فقال  َ ّ ُ . 

ِ، وصـــهره ^ أخـــربوين مـــاذا نقمـــتم عـــىل ابـــن عـــم رســـول اهللا : قلـــت 

ّأمـا إحـداهن : ّمـا هـن ؟ قـالوا : ثـالث ، قلـت : واملهاجرين واألنصار ؟ قالوا 

: يوسـف [ ﴾  Z  Y   X ]\﴿ : ّفإنه حكم الرجال يف أمـر اهللا ، وقـال اهللا تعـاىل 

أما األخرى فإنه : هذه واحدة ، قالوا : جال وما للحكم ؟ فقلت ، وما للر ] ٤٠

ــل ســبيهم  ــارا ؛ لقــد ح ــل كف ــذي قات ــئن كــان ال ــسب ومل يغــنم ، فل ــل ومل ي ُقات ْ ََ ً ّْ َ ََ َْ ِ

ّوغنيمتهم ، ولئن كانوا مؤمنني ما حل قتاهلم  َ هذه ثنتـان ، فـام الثالثـة ؟ : قلت . ُ

أعندكم سـوى : قلت . و أمري الكافرين ْإنه حما نفسه من أمري املؤمنني ، فه: قال 

 . حسبنا هذا : هذا ؟ قالوا 

أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب اهللا ، ومـن سـنة نبيـه صـىل اهللا : فقلت هلم 
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ُعليه وآله وسلم ما يرد به قولكم أترضون ؟  ُّ ُ 

 . نعم : قالوا 

ّحكم الرجال يف أمر اهللا فأنا أقرأ عليكم ما ق: ّأما قولكم : فقلت  َّد رد َ ُ ْ

ٍحكمه إىل الرجال يف ثمن ربع درهم يف أرنب ونحوها من الصيد ، فقال تعاىل ُ :

﴿³² ± ° ¯ ® ¬ « ª﴾  ]إىل قوله ]٩٥:املائدة ،  :﴿  Á À ¿ 

Ã Â﴾  ] فنشدتكم اهللا أحكم الرجال يف أرنب ونحوها من  ]٩٥: املائدة ، ِ
ُ ْ ُ

؟ وإن تعلموا أن اهللا ِالصيد أفضل ؛ أم حكمهم يف دمائهم وصالح ذات بينهم 

ِّلو شاء حلكم ، ومل يصري ذلك إىل الرجال  ُ. 

  :﴿ T S R Q P O Nويف املــرأة وزوجهــا قــال اهللا 

_^ ] \  [ Z       Y X W V U ﴾  ] ٣٥: النساء[ .  

ّفجعل اهللا حكم الرجال سنة مأمونة  ُ َ. 

ُأخرجت عن هذه ؟ قالوا   . نعم : ْ

َسب ومل يغــنم ، أتــسبون أمكــم عائــشة ثــم قاتــل ومل يــ: وأمــا قــولكم : قــال  ّ ْ ِْ

ّتستحلون منها ما يستحل من غريهـا ؟ فلـئن فعلـتم لقـد كفـرتم وهـي أمكـم ،  ّ َّ ُ
ِ

¨ © ª » ﴿: فـإن اهللا يقـول ، َّليست أمنا لقـد كفـرتم : ولئن قلتم 

ــزاب[ ﴾¬® ¯ °± ــاللتني ]٦:األح ــني ض ــدورون ب ــأنتم ت ــام ،  ، ف أهي

ِرصتم إليها رصتم إىل ضاللة  ْأخرجـت مـن : ُقلـت . فنظر بعضهم إىل بعـض ، ِ

 . نعم : هذه ؟ قالوا 
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َوأمـا قـولكم حمـا اسـمه مـن أمـري املـؤمنني ؛ فأنـا آتـيكم بمـن ترضـون : قال 

َيـوم احلديبيـة كاتـب سـهيل بـن عمـرو وأبـا ^ قد سمعتم أن النبـي ، وأريكم 

هـذا مـا  : ّاكتب يا عيل« : ألمري املؤمنني ^ فقال رسول اهللا ، سفيان بن حرب 

ال واهللا مـا نعلـم إنـك رسـول : فقال املرشكون  » اصطلح عليه حممد رسول اهللا

اللهـم إنـك « : ^ لو نعلم إنك رسول اهللا مـا قاتلنـاك ، فقـال رسـول اهللا ، اهللا 

 » هـذا مـا اصـطلح عليـه حممـد بـن عبـد اهللا: تعلم أين رسول اهللا ، اكتب يا عيل 

، وما أخرجه من النبوة حني حما نفسه ، قال عبـد ّفواهللا لرسول اهللا خري من عيل 

 . )١(فرجع من القوم ألفان ، وقتل سائرهم عىل ضاللة : اهللا بن عباس 

 

 

***** 

 

 

 

 

 

                                                           

هــذا حــديث صــحيح عــىل رشط مــسلم ، ووافقــه : ، وقــال ١٥٢ــــ ٢/١٥٠أخرجــه احلــاكم ) 1(

  .ّالذهبي
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����������� �

وا ا  اع اأم  

أر  اع اأم  

اخلطابــة باعتبــار الــزمن ، فجعــل منهــا مــا يتعلــق باملــايض  )١(قــسم أرســطو 

ِكاخلطب القضائية ، إذ يطلب فيها من املحكمني قضاء يف أمر قد وجـد بالفعـل  ُ ُِّ َ

اد مـنهم احلكـم بـرباءة املـتهم أو عقوبتـه ، فموضـوع اخلطبـة وانتهى زمنه ، وير

يــدور حــول حــدث قــد انتهــى ، ومــن اخلطــب مــا خيــتص باحلــارض ، كخطــب 

ِّالتكريم والدعوة إىل مرشوع معني ، فاخلطيب يعنيه يف املقام األول أن يثبـت يف 

أذهــان ســامعيه حقيقــة واقعــة ، وحادثــة يف الوقــت الــذي يــتكلم فيــه ، وهنــاك 

ُ ختــتص بــاألمور املــستقبلة كاخلطــب التــي يطلــب فيهــا تقريــر قــانون ، خطــب َ            

 .ٍأو إنشاء يشء جديد ، فاخلطيب حينئذ حيث الناس عىل عمل مل حيدث بعد 

 : وهكذا فاخلطب عنده ثالثة أنواع 

 .  وهو ما يتعلق باملايض ، وهو اخلطب القضائية :النوع األول 

 . ْوهو اخلطب التثبيتية أو االستداللية ، تعلق باحلارض وهو ما ي: النوع الثاين 

وهــو اخلطــب االستــشارية أو ،  وهــو مــا يتعلــق باملــستقبل :والنــوع الثالــث 

َاحلملية ؛ ألن اخلطيب يريد محل السامعني عىل فكرة ، أو إبعادهم عنها  َ ْ
)٢( . 

                                                           

  .٧٨ص . اخلطابة للدكتور عبد اجلليل شلبي، وما بعدها ١٦ص . راجع اخلطابة ألرسطو ) 1(

ــدكتور ) 2( ــة لل ــن اخلطاب ــويف /راجــع ف ــد احل ـــ ٥٩ص. أمح ــرة ٦١ ـ ــشيخ أيب زه ــة لل          .  ، اخلطاب

  . ٦٩ص. ، فن اخلطابة للشيخ عيل حمفوظ ١٥٣ص 
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ة ، لكنـه ًوهذا التقسيم األرسطي ربام كان مناسبا لزمنه أو أزمنة أخرى قديم

ــث اختلفــت األحــوال ، وجــدت مــشكالت  ّمل يعــد مناســبا هلــذا العــرص ، حي ً

 . ُوحدثت أمور وعوائد مل تكن من قبل ، فهناك أنواع أخرى مل يشملها تقسيمه 

َا  اع اأم   

ــار  ــة باعتب ــرى للخطاب ــسيامت أخ ــدثون إىل تق ــامء املح ــد العل ــا عم ــن هن َوم ْ َ

 : ، ويعرضه اخلطيب ، فذكروا األنواع اآلتية املوضوع الذي تتضمنه 

 . ــ اخلطب القضائية ٢.                         ــ اخلطب السياسية ١

 . ــ اخلطب العسكرية أو احلربية ٤.                           ــ اخلطب املحفلية ٣

 . عية ــ اخلطب االجتام٦.                              ــ اخلطب الدينية ٥

ويمكن استخالص أنواع أخـرى للخطابـة غـري تلـك األنـواع الـسابقة ، إذا 

نظرنا إىل اهتاممات اخلطيب ، كام أنه يمكـن لكـل نـوع مـن األنـواع الـسابقة أن 

ٌيدخل حتته أنواع أو فروع أخرى ، وهكذا ال تنتهي عند هذا التقسيم ٌ َ. 

ً الـبعض ، فمـثال ويالحظ عىل هذه التقسيامت ونحوها التداخل بني بعـضها

ُقد تكون اخلطبة يف تكريم شخص ، فيتناول اخلطيب أمورا سياسية ، أو خيطب 

 . وهكذا ، فيتعرض ملسائل علمية  يف ساحة القضاء

ا   ور   

ًكام يالحظ عليها أهنا جعلت الدين قسام من األقسام ، منفصال عـن بقيتهـا ،  ً ْ
ِ

َّ وأن الواعظ الديني ليس له أن يتطرق يف خطبه إىل جوانـب كأنه ال شأن له هبا ،

ُالسياسة أو القانون ونحومها ، ويظهر أن هذا الفهم يرد من منطلق الفصل بـني  ِ
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الدين وسائر شؤون احلياة ، وهو ما يروج له أعداء اإلسالم ، ولألسف تأثر بـه 

 . ِّبعض املسلمني ، وأخذوا بدورهم يروجون له 

ــذا ــاز ه ــئن ج ــسبة ول ــة بالن ــول البت ــري مقب ــه غ ــالم ؛ فإن ــري اإلس ــسبة لغ  بالن

ًلإلسالم؛ ألنه ليس دينا روحيا حمضا ، مقـصورا عـىل العالقـة بـني الفـرد وربـه  ً ً ً

فقط ، بل إنه يتسم بالشمول جلميع مناحي احلياة وشؤوهنا من اقتصاد وسياسة 

 . وقضاء واجتامع ، وغريها باإلضافة إىل اجلوانب الروحية 

 فإننــا نقــرر أن تلـك األقــسام ال تنفــصل عـن اإلســالم ، بــل جيــب أن لـذلك

َتستمد  منه ، وأن تسري عىل هديه ، كام أن اخلطيب الـديني أو الـواعظ ال يمنعـه  َّ

ٍمن اخلوض فيها مانع ، بل إن تطرقه إىل مواضيع سياسية أو اجتامعية أو حربيـة  ٍ ٍ
َ َ ّ

لب مهمته التي حتتم عليـه أن ِوغريها ؛ هو مما يدخل يف نطاق ختصصه ، ويف ص

ُيعلم الناس إياها ، ويعرفهم هبا كام يعلمهـم الـصالة والـصيام واحلـج والزكـاة  ّ َُ َ َُ ّ

 . َوغريها من الفرائض 

ّونحن ال نرفض أن تقسم اخلطابة إىل أقسام عىل نحو ما سـلف ، وأن يكـون 

ٌلكل قسم منها خصائص ومالمح ومزايا خاصـة بـه ، يتميـز هبـا عـام عـد ُ اه مـن ُ

ُبقية األنواع ، فإن هذا واقع ال يسعنا إنكاره ، وال حيسن جتاهله ، فهناك خطـب  ُ ُ َ

ٌّيغلب عليها طابع معني ؛ قـضائي مـثال أو حـريب ، أو اجتامعـي ، أو عقـدي  ٌَّ ًٌّ ٌّ ...

ِإلخ ، نحن نقر هبذا ، ولكن برشط أن ال تكون بمعزل عـن ديـن اإلسـالم ، بـل 

ًال ومـضمونا ، مظهـرا وجـوهرا ، وبعبـارة أخـرى أن ِتنبني عليه وتلتزم به شـك ً ً ً

ُتكون هـذه األقـسام مـن الـدين اإلسـالمي ، ال قـسيام لـه ونـدا ، وأن تـصب يف  َ � ً

ُالنهاية يف مصلحة أهداف الدعوة اإلسالمية ، والتي عـىل رأسـها تعبيـد النـاس 
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 . م وتسود ُهللا رب العاملني ، والتمكني لدين اهللا يف األرض ، ولرشيعته  أن حتك

عىل هذا األساس نقرر أن اخلطب تتنوع إىل أنواع بحـسب موضـوعاهتا ، أو 

القضايا التي تعاجلها ، ومقامها وظروفها ، وحيسن باخلطيـب الداعيـة أن يقـف 

ٍعىل هـذه األنـواع ومـا تتميـز بـه ، ليـستطيع أن يعـالج أي موقـف بـام يليـق بـه ، 
َّ

 . مقام مقال وليتعامل مع كل ظرف بام يناسبه ، فلكل 

ويف ضوء الواقع ، وما ذكـره علـامء اخلطابـة يمكـن أن تكـون أنـواع اخلطـب 

 : عىل النحو التايل 

 . ــ اخلطب القضائية ٢.                                  ــ اخلطب السياسية ١

 . ــ اخلطب املحفلية ٤.                                 ــ اخلطب العسكرية ٣

 .  الوعظ الديني ــ خطب٥

ِّولنفصل القول يف كل نوع منها بام يتناسب مع املقام ُ  :  عىل النحو التايل ،ْ
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ُوهي اخلطب التي تلقى يف شأن من شؤون الدولة ، أو اخلاصة بتوجيه أمـور 

، أم بــأمور دوليــة الدولــة واحلكومــة ، ســواء فــيام يتعلــق بــأمور حمليــة داخليــة 

 . خارجية 

َّوهلذه اخلطب شأن كبري ، فإن عليها مدار حياة األمة ورقيها ماديـا وأدبيـا ، «  َ

َوالعمل يف احلرب والسلم ، وتكون يف الدول الدستورية احلرة ، سـواء أكانـت 

ِمجهورية يديرها نواب األمة ، أم ملكيـة خيـضع ملكهـا للدسـتور ، فيملـك عـىل  ُِ ً ًَ َ

ُال يــسوسها ، إذ احلكــم فيهــا لنواهبــا ، ومثلهــا الواليــات املتحالفــة أو الدولــة و ِ ِ

ِاملمتازة يف تـدبري شـئوهنا اخلاصـة ، أمـا الـدول ذات الـسلطة املطلقـة فـال ؛ ألن  ِ

 . )١(» زمام األمر يف يد الفرد يأمر وينهى كام يشاء 

 : وتتشعب اخلطب السياسية إىل عدة فروع ، منها 

لقيها احلاكم أو من ينوبه يف توجيه أمـور الدولـة أو الرعيـة أ ــ اخلطب التي ي

 . ومصاحلها ، ونحو ذلك 

ب ــ اخلطب التي تلقى يف االنتخابات ، سواء أكانـت للمجـالس النيابيـة أم 

 . الشورية ، أم انتخابات لرئاسة البالد وحكمها 

 . جـ ــ املؤمترات السياسية املحلية ، وكذلك املؤمترات الدولية 
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 .  ــ اخلطب النيابية د

اخلطــب : ونكتفــي هنــا باإلشــارة إىل نــوعني مــن اخلطــب الــسياسية ، ومهــا 

 . واخلطب النيابية ، االنتخابية 

 ما ا  أ :  

وهي اخلطب التي يتقدم هبا لتزكيـة نفـسه ومبادئـه ومناهجـه ، والـرد عـىل « 

ًخصومه ، من يريد أن يكون نائبا عمن خيـاطبهم ، أ ُو يتقـدم هبـا بعـض أنـصاره َ

ًمزكيا داعيا إىل اختياره ، رادا عىل اخلصوم ، ذاكرا املناقب ، مبينا املصلحة التـي  ً � ً ً ّ

 . )١ (»تدعو إىل ترجيح كفته ، وتأييد دعوته 

وهذا النوع من اخلطب حيتاج إىل لباقة ودربة ، ومعرفة بكيفيـة خماطبـة عـوام 

ــاطهم ، إذ اخلط ــيهم وأوس ــاس ومثقف ــاس الن ــن الن ــيط م ــدث إىل خل ــب يتح ي

ــة  ــة العقدي ــل والديني ــة ، ب ــوال االجتامعي ــر ، واألح ــم أو الفك ــاينني يف العل متب

ِّأحيانا، ولذلك كان عىل اخلطيب االنتخايب أن يأخذ بكل األسـباب التـي تيـرس  ً

 . له القيام بمهمته 

ِّويذكر الشيخ أبـو زهـرة بعـض األمـور التـي جيـب عـىل اخلطيـب االنتخـايب 

 :  )٢(وهي ، حظتها مال

ــ فهم روح اجلامعة االنتخابية التي خياطبها ، ودراسة مشاعر أهـل الـدائرة ١

االنتخابية التي يتقدم للنيابة عنها ، فإن تلك الدراسة تكشف عن آمـاهلم وتبـني 
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ِّاحلاجات والرغبات املستكنة يف نفوسـهم ، فـإذا تكلـم املرشـح أو مزكيـه سـاير  َّ َ ّ

ًب عىل نغمتهـا ، فيكـون كالمـه مـصورا آلمـاهلم ، حاكيـا تلك الرغبات أو رض ًِّ

 . ّألمانيهم ، وبذلك جيتذهبم إىل تأييده 

ــن ٢ ــرب م ــاء يف التق ــب الثن ــزة ح ــايب غري ــب االنتخ ــستخدم اخلطي ـــ أن ي ُّـ

ّفيثني عليهم غـري مـرسف ، وأن يكـون لـني اجلانـب سـهل امللمـس ، ، نفوسهم َ

ًوأن ال يكون فظا غليظ القلب متغطرسـ ا ، يثنـي عـىل اجلامعـة بقـدر غـري بـادي ً

ِامللق ، ألن امللق إن بدا عرف النفاق ، فذهب التأثري  ُ َ َ . 

ْــ ذكر املنهج الذي خيتـاره ومـذاهب اإلصـالح التـي يراهـا ، ولـيالحظ يف ٣ ِ ِ

ــي تعــود عــىل تلــك اجلامعــة  ــه يتعلــق باملــصلحة الت ٌمنهجــه أن يكــون جــزء من

َّ جيعــل مــصلحة تلــك اجلامعــة هــي كــل يشء يف االنتخابيــة مبــارشة ، عــىل أن ال

ًمنهاجه ، ألن النائب يكون نائبا عن األمة كلها ، لكن ال خيلو منهجه من وعود 

ًتعود عىل تلك اجلامعـة بـشكل خـاص ، فـإن النـاس دائـام مـأخوذون باملـصالح 

 . التي تعود عليهم بالنفع القريب 

ِــ وليالحظ أيضا أن ال يعد إال بام يعتقد ٤
َ أنه قدير عىل الوفاء به ، فـال يغـايل ً

ّوال يرسف ؛ ألنه إن فعل ظـن بـه الكـذب ، وكانـت وعـوده مظنـة اإلخـالف ،  ِ َ َّ ُ

 . فيذهب التأثري 

ــ ذكر مبادئ احلزب الذي ينتمي إليه إن كان ، فيبني أن مبادئه هي املبـادئ ٥

 مبـادئ حزبـه َالسامية ، وأهنا أقرب املبادئ إىل اإلصالح ، وعليه أن يوازن بـني

َومبادئ األحزاب األخرى ، فيبني أنه أقرهبا إىل سمو احلق ، وأن الطريـق إليهـا 



رات او ا    

 

262 

ْواضح ، ولـيكن ذكـره ملبـادئ تلـك األحـزاب يف أدب ورفـق وحـذر واتـزان ، 

 . ًليكون نزيه اللسان بعيدا عن البذاء والسب 

ِّــ عدم التوعر ، فعىل اخلطيب االنتخـايب أن يتجـه إىل الـسهولة ٦ يف التعبـري ، ّ

ويتجه إىل تقريـب األفكـار ، وتوضـيح املـبهامت ، واإلطنـاب يف رشح احلقـوق 

 . والواجبات ، ألنه خياطب العامة ، والعامة ال يدركون إال الواضح القريب 

وعىل اخلطيب أن يعلم أن تلك اخلطب دروس سياسـية قانونيـة للـشعوب ، 

 ال تضليل فيه ، فينال تأييدهم، فليجتهد يف أن ال يقدم إليهم إال الصحيح الذي

 . وينفع أمته بتهذيبهم 

ــ ذكر مايض خدمات املرشح ، وإذا كان املرشح نفـسه هـو الـذي تـصدى ٧

لبيـان سـالف خدماتـه ، فليعمـد إىل اإلجيــاز يف ذكرهـا ، ألن ثنـاء اإلنـسان عــىل 

ًنفسه غري مألوف ، وإذا كان اخلطيب الذي تصدى لبيان خدماتـه شخـصا آخـر 

ّه ، فال مـانع مـن تفـصيل خدماتـه ، وليحـذر املبالغـة والغلـو واإلرساف يف غري

القول ، فإن ذلك جيعل كالمه عرضة للتكذيب ، وإثـارة الريـب يف خـربه ، وال 

ٍمانع من أن يوازن بينه وبني غريه من املرشحني ، وليكن ذلك يف قول خال مـن 

ِالطعــن والــسب ، وبخــس النــاس أشــياءهم ، والنيــل مــن كــر امتهم ، فــإن هــذا ِ

 . يذهب بروح التأثري 

 ا ا  ب :  

وهي التي تكون يف دور النيابة ، وتشمل خطب األعـضاء معرتضـني عـىل « 

احلكومة أو مؤيدين هلا ، أو سائلني أو مستجوبني ، أو متناقشني فيام بينهم ، كـام 
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 . )١(» قة عىل أمر تشمل خطب الوزراء جميبني أو معرتضني ، أو داعني إىل املواف

 : وهناك أمور ينبغي للخطيب النائب مراعاهتا ، ومنها 

فاخلطيـب النائـب قـد يـدعو إىل رأي أو فكـرة ، وحيـرص عـىل : ــ التجـرد ١

حشد التأييـد هلـا ، وتـدعيمها بكـل مـا أويت مـن حجـج وبـراهني ، وتفنيـد آراء 

ة ، فعليـه يف كـل املعرتضني وقد يتجه إىل معارضة رأي قائم ، وتوجيهـات معينـ

أحواله أن يتـصف بـالتجرد ، وحتـري مـصلحة األمـة ، وأن ال حتركـه املـصلحة 

الشخصية ، أو احلزبية بل مصلحة الـوطن والـشعب ، واالجتهـاد يف الوصـول 

ِإىل احلق والصواب الذي يريض اهللا 
ُ قبل وبعد كل يشء  . 

ون عىل درايـة تامـة كام أنه يلزمه أن يك: ــ العلم بام يتصدى له وخيوض فيه ٢

باملوضوع الذي يثريه ويتصدى للدعوة إليه أو معارضته ، كـي يكـون كالمـه ـــ 

ًدفاعا كان أم معارضة ــ عن علم وبينة ، وليكون متمكنا يف عرضـه ، واثقـا مـن  ً ّ ً

 . نفسه ، وحتى ال تكون املعارضة أو الدفاع عن عاطفة ومحاسة فقط 

ذلك أن يكون صاحب مبدأ يـؤمن بـه  وينبغي ك:ــ أن يكون صاحب مبدأ ٣

َويثق فيه ، ويثبت عليه ، دون تلون أو تذبذب ، حتى حيظى باحرتام مـن حولـه  ّ

ًمن النواب ومن عامة الناس ، حيث إن من ليس له مبـدأ ، أو يرفـع شـعارا وال  َ
ِ ِ

 . يلتزم به ؛ ال حيظى باالحرتام وال بقبول ما يطرحه 

 بنـا أن مـن صـفات اخلطيـب أن يتـودد إىل ، وقـد مـرــ التودد إىل مستمعيه ٤

السامعني ، فهو أوىل الناس باحلرص عىل هذه الصفة والـتحيل هبـا ، فليحـرص 
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ّعىل الـود بينـه وبـني مجهـور النـواب الـذين يتحـدث إلـيهم ، كـي ال يـستعدهيم 

عليه، وجيعلهم يقفون منه موقف النـافر أو املـبغض ، وإذا انتقـد أحـد زمالئـه ؛ 

نتقاد األفكار ، وليتجنب املـساس باألشـخاص ، فـإن املفـرتض يف فلريكز عىل ا

اخلطيب الداعيـة الـذي يـشتغل بالعمـل الـسيايس أن ال تكـون بينـه وبـني أحـد 

ــو  ــدف ه ــد ، فاهل ــع أح ــف م ــة ، وإن اختل ــداوة ذاتي ــصية ، أو ع ــصومة شخ خ

َالوصول إىل احلق ، مع التزام بعفة اللسان ، وسمو األخالق ، وسـعة الـصدر ، 

 . و اختالف إىل وفاق وه

ً وعــىل النائــب أن يكــون جريئــا ذا شــجاعة يف احلــق ال :ــــ اجلــرأة يف احلــق ٥

ــة مــشكلة ، أو مناقــشة أي أمــر ، كــذلك ال  ّيتهيــب مــن اإلقــدام عــىل طــرح أي

ُيستنكف عن الرتاجـع عـن رأيـه إذا بـدا لـه أن احلـق خالفـه ، وأن الـصواب يف 

 يقلـل مـن مكانتـه ، بـل يرفـع مـن قـدره ، ِكالم معارضه ، فهذا ال يـضريه ، وال

ويزيد من احرتامه يف نظر مجيع العقالء ، وكام هـو معـروف فـالرجوع إىل احلـق 

 . خري من التامدي يف الباطل 

 فاخلطيــب النائــب :ــــ الدرايــة بــاللوائح والقــوانني املنظمــة للعمــل النيــايب ٦

ْيلزمه أن يكون عىل اطالع وعلم باللوائح التي حتكـم عمـ ل املجلـس النيـايب أو ّ

ِّالشوري ، وبالقوانني املنظمة لسري اجللسات ، وحقوق األعـضاء وواجبـاهتم ،  ّ

ونطاق عملهم ، وحدود سلطتهم ، حتى ال يتجـاوز حـدوده ، أو يقـع يف خطـأ 

تنظيمي أو غريه ، كام أنه بحاجـة إىل معرفـة بـالقوانني والتـرشيعات التـي تـنظم 

ٍّني ، وحقوق كل وواجباتـه ، وحقـوق املـسؤولني العالقة بني احلاكم واملحكوم

ّمن وزراء وغريهم ، وواجباهتم ، حتى إذا ما أنكر أمرا ، أو تشيع له ، كـان عـن  ً
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 . علم وصواب 

ــع٧ ــزول إىل أرض الواق ـــ الن ــة ـ ــىل الطبيع ــشكالت ع ــىل امل ــرف ع :  ، والتع

ٌفمعلوم أن النائب ممثل للشعب ووكيـل عنـه  ٌ، وسـاهر ٌفهـو حـارس ملـصاحله ، ٌَّ

ٌعىل حل مشكالته ، ومعرب عن آماله وطموحاته ، ومعرب عن حاله ورغباتـه ،  ْ ٌ ّ

 . ٌومسارع يف رفع آالمه ومعاناته 

ّولن يتأتى له أداء األمانة التي محله الشعب إياهـا ، وأن يكـون لـسان صـدق 

عــن أبنــاء األمــة ؛ إال بــالنزول إىل أرض الواقــع ، وتفقــد أحــوال املجتمــع عــىل 

يعــة ، وااللتقــاء بالنــاس ، والــذهاب إىل مــواقعهم وديــارهم ، وإن مل يفعــل الطب

ًكان مقرصا يف حقهم ، وبعيدا عن آالمهم ، فضال عن أنه يكـون قـد خيـب فيـه  ً ً ّ

 .ظنهم 

 :  ــ) ١( ــ وباإلضافة إىل ما سبق فإنه يلزمه ــ كام يقول الشيخ أبو زهرة ٨

اة يف األمة ، ليعمل عـىل دراسـة التخصص يف دراسة ناحية من نواحي احلي« 

َطرق إصالحها ، فإن طرق اإلصالح متشعبة ، ونواحيه متباينة ، ولكـل ناحيـة 

أقـوام جييـدون معاجلـة اإلصـالح فيهـا ، والدربـة التامـة بوسـائله ، وال يطالـب 

ّالنائب بأن يكون خبريا بكل ما يصلح الشعب ، عليام بكـل النـواحي ، فليوجـه  ً ً

َناحية واحدة ، ويعن بدراسة طرق اإلصالح فيها إذن عنايته إىل  ْ ُ . 

ــادة  ــه إىل وســائل ترقيتهــا ، وطــرق زي ــاهر يف الزراعــة يوجــه جــل عنايت ّفامل ُ ّ

ّالغالت ، والطبيب يوجه أكرب عنايتـه إىل دراسـة األحـوال الـصحية ، ووسـائل 
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 . الوقاية من األمراض 

ُوهكذا كل يعمل فـيام هـيء لـه ، ويقـدم يف ذلـك مـ ِّ ُ رشوعات ، واقرتاحـات ٌّ

ورغبات ، وبذلك تتضافر كل القوى ، وتتالقى كـل عنـارص اإلصـالح ، ويـتم 

 . بنيانه الكامل 

ومع اجتـاه النائـب إىل مـا ختـصص فيـه ال ينـرصف عـن اإلرشاف عـىل نظـام 

الدولة ، وسري شؤوهنا ، فإن النواب هم حراس النظـام ومحاتـه ، والرقبـاء عـىل 

 .  » كل العاملني فيه 

 

***** 
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ا ا  

وهــي اخلطــب التــي تلقــى يف جمــالس القــضاء ، أو يف ســاحات املحــاكم 

ًوغالبـا مـا يلقيهـا رجـال النيابـة واملحـامون ، وهـذا ، واملرافعات أمـام القـضاء 

 . النوع من اخلطابة قديم ، عرفته األمم القديمة ، واستمر إىل يومنا هذا 

ض منهــا متييــز احلــق وتربئــة املــتهم الــربيء ، ومحايــة املجتمــع مــن والغــر« 

اجلريمة ، ولذلك جيب أن يتعاون القايض والنائب واملحامي عىل إحقـاق احلـق 

 . )١(» ونرصة املظلوم ، وحماربة اجلرائم 

ًوقد أرشنا إىل أنه غالبا ما يلقيها رجال النيابة واملحامون ، ولكن ال مانع من 

َ طـريف اخلـصومة خطيبـا يف جملـس القـضاء ، فيقـوم بالـدفاع عـن ُأن يكون أحد

ِنفسه وتربئة ساحتها ، مما يرى أنه مل يقرتفـه ، وبيـان زيـف أدلـة خـصمه ، لكـن 

ُهذا نادر يف عرصنا ، والغالب ــ كام أرشنا ــ أن يقـوم باخلطابـة القـضائية النيابـة 

 . واملحامون 

د أبــو زهــرة أن عملهــا يــشبه عمــل أمــا النيابــة ؛ فيقــرر األســتاذ الــشيخ حممــ

َيـشبه عمـل النيابـة احلـسبة اإلسـالمية ، « : ِاحلسبة اإلسـالمية ، ويقـول يف هـذا  ُ

ــبعض ــاىل ، ك ــبحانه وتع ــوق اهللا س ــدعوى يف حق ــع ال ــسب يرف ــام أن املحت     فك

احلدود ، ودعاوى الوقف ونحوها ؛ كذلك النائب العمومي ووكالؤه يرفعون 
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ي تتعلق بالنظام العام ، وهـي اجلنايـات املنـصوص عليهـا القضايا يف األمور الت

يف القانون، ويقدم النائب األدلة للدعوى يف اجلملة ، فإن ظهر أن القـرائن غـري 

َكافية لإلدانة بعد رفع الدعوى ، فوض األمر للمحكمة  َّ «)١( . 

وأما املحاماة فال خالف عىل أهنا يف األصل مهنة لنرصة املظلومني ، وإثبـات 

حقوق الضعفاء الذين ال يتمكنون مـن إثباهتـا ، ودفـع األذى عمـن ال يـستطيع 

ذلك ، لعدم قدرته عىل الكالم وخماطبة القضاء وتقـديم مـا يملـك مـن حجـة ، 

بسبب عدم فصاحة ونحوها ، فهي مهنة رشيفة تسهم يف إحقـاق احلـق وإبطـال 

 شوكة اجلريمة ، الباطل ، وإنصاف العدالة ، وإشاعة األمن يف املجتمع ، وكرس

 . ّوغل أيدي املجرمني 

ولكن مما يؤسـف لـه أن قلـة ممـن يمتهنـون املحامـاة قـد أسـاءوا إليهـا ، وإىل 

َالــرشفاء مــن أبنائهــا ، ودنــسوا حمياهــا بــأطامعهم وجمافــاهتم األخــالق النبيلــة ،  ِ ّ ُ ّ

ٍّوانحــرص غالــب مههــم وجهــدهم يف كيفيــة احلــصول عــىل أكــرب قــدر مــادي ،  ّ ُْ ِ
ِّ

افة إىل السعي وراء الشهرة ، ولو عىل حساب احلـق والعـدل والفـضيلة ، باإلض

لكن هذه القلة ال تنسينا أن هناك كثريين من املحامني الرشفاء ، الذين هم بحق 

 . مرضب املثل يف النزاهة والتجرد للحق ، مهام كانت الظروف واألحوال 

داهبـا ، فلـذلك وال نحب أن نطيل هنا يف احلـديث عـن اخلطابـة القـضائية وآ

جماله وختصصه ومدارسه ، ونكتفي بذكر أهم ما تعتمـد عليـه اخلطبـة القـضائية 

 :بإجياز ، كام أشار إىل ذلك أحد العلامء فيام ييل 
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ًــ درس القضية درسا عميقـا شـامال بحيـث ال يغيـب عـن اخلطيـب أدنـى ١ ً ً

 . جزئية منها 

نجح طلبـه بأقـىص مـا ــ صـوغها يف الـصورة القانونيـة املالئمـة ، بحيـث يـ٢

 . يستطيع ، فاقتناع القايض يعتمد عىل القانون ، ال عىل التهريج واإلثارة 

ــ أن تصاغ اخلطبة يف صورة منطقية متسلسلة ، تسلم كـل نقطـة إىل تاليتهـا ٣

بدون أن يشعر السامع بفجوة أو انقطاع ، فهذا يوهن اخلطبة ، وينبئ عن عجـز 

 . صاحبها 

 . قوة التعبري مما له أثر كبري يف إنجاح اخلطبة القضائية ــ جودة األسلوب و٤

َــ قـد جيـد القـايض أن القـانون العـام لـيس مـسعفا وال واضـح التطبيـق يف ٥ ً

ًقضيته ، وهلذا يلجأ إىل القوانني اخلاصة التي وضعها القانونيون رشحا للقانون 

حوال الشخـصية إىل العام ، وما هلم فيه من آراء فرعية ، كام يلجأ املحامي يف األ

 . )١(أقوال فقهاء املذاهب الفقهية الكثرية التي ترد يف القانون 

 : أن اخلطابة القضائية البد فيها من مراعاة أمرين : ومجلة القول 

َمعريف يتطلب اإلملـام بالثقافـة واملعـارف القانونيـة والتـرشيعية التـي  : األول ٌّ

ًجتعله يسري يف عمله عىل هدى وصواب  ُ. 

ٌّســلوكي ؛ يقــصد بــه التمــسك بمكــارم األخــالق ، ومعــامل الــسلوك  :لثــاينا ُ

ًحيمـل صـاحبه عـىل الوقـوف دائـام يف ، النابع من ضمري قـويم سـليم ، الفاضل  َ

 . صف احلق والعدالة 
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ِّنــذكر بحــديث رســول اهللا  : وأخــريا َإنــام أنــا بــرش ، « : الــذي يقــول فيــه ^ ُ

ّوإنكم ختتصمون إيل ، ولعل بعضكم  َأن يكون أحلن بحجته من بعض ، فأقيض َّ
ِ

َ َ

ْله عىل نحو ما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فال يأخذه ؛ فإنام أقطع  ً ُ ُ

 .  )١(» له قطعة من النار 

 

 

***** 
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 ا ا   

َوهي اخلطب التي تلقى عىل اجلنود يف ميدان اجلهاد ، لتحريضهم عـىل قتـا ل ُ

ِعدوهم ، وحتفيزهم عىل الثبات واإلقدام ، وحثهم عـىل التـضحية ، وبـذل كـل  ِّ ِ ِّ

 . ما لدهيم من طاقة قتالية لتحقيق النرص ، والظفر باملطلوب 

ُوقد يلقيها القائد العام للجيش أو من ينوب عنه ، وقـد يلقيهـا كـذلك قائـد  َ ُّ

 .ٍجمموعة من اجليش تقوم بمهمة عسكرية 

� الدعاة ممن يناط هبم أمـر توجيـه اجلنـود معنويـا ، فينتقـل إىل ُوقد يلقيها أحد ُ

�مواقع اجلنود وثكناهتم العسكرية  ، وخيطب فيهم حاثا هلـم عـىل االستبـسال يف  َُ ُ

ًالقتال ، ومرغبا هلم يف اإلقدام لنيل إحدى احلسنيني ؛ إما النرص وإما الـشهادة ،  ِّ

ِومرهبا إياهم من التخاذل أو الفرار ِ
ً ً من لقاء العدو ، وحمذرا هلم من إيثار الـدنيا ِّ ِّ ّ

 . عىل اآلخرة 

َوال شك أن هلذا النـوع مـن اخلطـب أمهيتـه وخطورتـه ، فلـه دوره البـالغ يف  َ

إهناض اهلمم ، وبعث العزائم ، وتثبيـت القلـوب واألقـدام ، وخاصـة إذا كـان 

ًاخلطيب جميدا ماهرا يف خطبته  ُ . 

ِّأن تقوية اجلانب املعنوي لدى اجلنـدي املقاتـل ، ال ومما ال خيتلف عليه اثنان  ِّ ِ

ّتقل أمهية عن تقوية اجلانب املادي ، إن مل تكن تفوقه ، بل إن النقص يف اجلانب 

َاملادي قد عوضـه وجـربه اكـتامل اجلانـب املعنـوي يف معـارك كثـرية ، والتـاريخ  ِّ ّ ُّ َ

َاإلسالمي حافل بام يؤكد هذه احلقيقة ؛ فقـد كـان الـس واد األعظـم مـن معـارك ُّ

ِّاملسلمني مع أعداء اهللا ترتجح فيها كفة اجلانب املادي لألعداء عىل كفة اجلانب 
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ِاملــادي جلنــود اهللا ، لكــن هــذه الفجــوة يف اجلوانــب املاديــة بــني الفــريقني كــان  َ ِّ

املسلمون يتجاوزوهنا ويتغلبون عليهـا بقـوة الـروح املعنويـة التـي ال يوجـد هلـا 

ِهم ، وهل يمكن أن تكون هناك قوة معنوية تفـوق أو متاثـل تلـك مثيل عند غري ُ ٌ ٌ

ِالتي لدى املجاهد املسلم ، والتي جتعله حيرص عىل املوت أكثر من حرصه عـىل 

احلياة ؟ هيهات هيهات ، فال يوجد يشء من هـذا إال عنـد املجاهـدين يف سـبيل 

 . اهللا ، الذين جياهدون إلعالء كلمة اهللا 

ٍيب يف مقام احلرب أن يتسم إلقاؤه بـأكرب قـدر مـن احليويـة وينبغي عىل اخلط ِ ّ

ْوالــروح احلامســية ، إذ ال يناســب أن يتحــدث عــن اجلهــاد والقتــال والــشجاعة 

 .واإلقدام ، ونحو هذه املعاين بإلقاء فاتر 

َوعليه أن يستثري مشاعر اجلند ، وخياطب فيهم الوجدان، ويالمس القلوب َ ،

ّفيذكرهم بام أعده اهللا َ  للمجاهدين املخلصني من األجر واملثوبة ، وبـام أكـرم اهللاُ ِّ

َبه الشهداء من الدرجات العال ، واملنـازل الكريمـة ، وحيـذرهم مـن عقـاب اهللا  َِّ ُ

ّالذي توعد به املتخاذلني والفارين املدبرين  ّ. 

َوعليه أن يستنهض مهمهم ، ويقوي من عزائمهم بتذكريهم بام هـم فيـه مـن  ِّ ُ
ِ

ِهنم باهللا تعاىل، وأخذهم باألسـبابقوة بإيام وبـام عليـه أعـداؤهم مـن عـصيان ، ْ

 .هللا، وأهنم يقاتلون هللا ، بينام عدوهم يقاتلون للدنيا 

ِوليتجنب اإلطالة يف خطبته ، فهذا ال يتناسب مع املقام  ْ. 

َكام حيسن باخلطيب أن يراعي وضوح األسلوب ، وقـرب املعـاين ، وبـساطة  َُ َ َ ُ َ

ِتمكن عامة اجلند من استيعاهبا ، واالنفعال هبا ، والتأثر بمعانيها األلفاظ ، لي ُ ّ. 
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 ا ا   

ٍوهــي اخلطــب التــي تلقــى يف املحافــل لتكــريم أو تــأبني ، أو يف هتنئــة بنعمــة  ٍ ٍ َ ُ

 . )١(ٍخاصة أو عامة ، أو يف عالج مشكلة اجتامعية 

َضــح ــــ تتنــوع موضــوعاته بحــسب وهــذا النــوع مــن اخلطــب ــــ كــام هــو وا َ

ِّاملناسبة أو املقام الذي تلقى فيه ، بـل إن خطـب املحافـل يمكـن أن تلحـق بـأي  ََ ُ َُ

ًفـإذا كانـت يف حمفـل سـيايس كانـت سياسـية ، وإذا ، قسم من األقسام الـسابقة  ٍّ

َكانـت يف صــلح أو زواج ، أو ختــتص بدراســة مـشكلة مــن مــشكالت املجتمــع 

 . وهكذا .. ، كانت اجتامعية وتلتمس هلا العالج 

َوإذا كان لكل مقام منها خصائصه ؛ فإننا نذكر اخلطيب الداعية إذا وقـف يف  َ ُّ ُ ٍ ّ

ٍمناسبة منها بأن ال ينسى دعوته ومبادئها ، فإنه ــ كام سبق ــ لـيس جمـرد خطيـب  َ

يمتع األسامع ، ويستثري املشاعر واألحاسيس ، ثم يسفر املوضوع عن ال يشء ، 

فهـو يعمـل خلدمـة مبادئهـا ، ، هو صـاحب دعـوة يف املقـام األول واألخـري إنام 

 . سواء أكان يف مناسبة زواج ، أم مناسبة هتنئة وتكريم ، أم مناسبة عزاء وتأبني 

ًوقد ذكر علامء اخلطابة أنواعـا للخطابـة املحفليـة ، ويف رأيـي أهنـا يمكـن أن 

ًتشمل صورا وأنواعا كثرية ، فاملناسبات ال تن تهي وتكاد ال تنحـرص ، حيـث إن ً

ًكل عرص يظهر فيه من املناسبات واألحوال ما مل يكن معروفا يف سابقه ، وعـىل 
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 : ّأية حال فمام ذكره العلامء من صور اخلطابة املحفلية وأنواعها ما يأيت 

ًوهـي التــي تقــال ثنــاء عــىل عظــيم « : ــ خطبــة التكــريم واملــديح ١ أو ذوي ، ُ

َيب أن يربز سامت عظمة املكرم وفضله الفضل ، ومهمة اخلط ِ َّ
ِ ِ «)١( . 

ُومما حيسن أن يراعيه اخلطيب يف هذا املقام ما ييل  َ ُ َ: 

 .ْـ أن يعتدل يف مدحه ، فال يرسف يف الثناء 

َّـ وعليه كذلك أن ال يتجاوز الصدق ، فال حيملـه حبـه للممـدوح املكـرم أو  ُّ

 .يقية وال واقعية ُالرغبة يف املجاملة عىل ذكر أشياء ليست حق

ِـ كام ينبغي أن يركز عىل الـصفات األخالقيـة الطيبـة ، ويـربط نجـاح املكـرم  ّ َ َ

بتخلقه بمثل تلك األخالق النبيلة ، ويدعو احلارضين إىل التمسك بكـل القـيم 

 . السامية ، واألخالق الفاضلة 

و ُوهـي اخلطبـة التـي تلقـى عـىل قـرب الراحـل العظـيم أ« : ــ خطبـة التـأبني ٢

ــه ، فيبــني اخلطيــب عظــيم  ــه ، أو ذكــرى وفات ــز ، أو يف حفــل تأبين َاملتــوىف العزي ُّ ِ ِ ِ َّ

َالفجيعة فيه ، ويعدد مناقبه ، وجييل آثاره ، ويوايس آله وأحبابه  َُ َ ِّ «)٢( . 

ُالثناء عىل الفقيد بذكر فضائله وأعاملـه الـصاحلة ، وتـسلية : وأجزاؤها ثالثة  ُ

عني عىل أن جيعلوا أخالقه الكريمة وأعامله النافعـة ُّذويه وأحبابه ، وحث السام

ًإماما يتبعوه وهاديا هيتدون به  ً
)٣( . 

                                                           

  . ٨٥ص ، السابق ) 1(

  . ٩٠ص . أمحد احلويف /فن اخلطابة ، د)2(

  . ٧٢فن اخلطابة ، عيل حمفوظ ص ) 3(
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وهي من اخلطب املحفليـة االجتامعيـة ، ويـستحب فيهـا : ــ خطب الزواج ٣

عن الزواج ومـا يتعلـق بـه مـن أحكـام وآداب ، وعـن مـنهج احلديث كون يأن 

ــة ال ــت واألرسة ، وكيفي ــاء البي ــالم يف بن ــة اإلس ــشكالت الزوجي ــن امل ــة م وقاي

والدعاء للعروسـني بـاخلري والربكـة ، ونحـو ذلـك ، وعالجها ، وتربية األوالد 

 . من املوضوعات 

 وهي التي تلقى يف حمفل اإلصالح بـني :ــ خطب الصلح بني املتخاصمني ٤

ًفريقني أو طائفتني ، وحصول األلفـة والوئـام والرفـاء ، ليـصري اجلميـع إخوانـا   ِّ

 . بني متحا

ِوهي من اخلطابة احلفلية االجتامعية ، والبعض يلحقها باخلطابـة القـضائية ، 
ُ

ِّويركز اخلطيب فيها عىل إصالح ذات البـني ، وحـث اإلسـالم عليـه ، والتنفـري  ِّ

ــو   ــدماء ، والرتغيــب يف العف ــفك ال ــال وس ــضاء ، والقت ــداوات والبغ ــن الع ِم

ــه باألد ــدعام كالم ــصفاء ، م ــسامح وال َوالت ً ــة ِّ ــة والنبوي ــة القرآني ــشواهد ، ل وال

َالتارخيية ، واألمثال وغريها ، حتـى يلـني اهللاُ بـه القلـوب وهيـدي بـه النفـوس ،  َ َ ُ
ِ

َ َ ِ

ُوتنطفئ نار العداوات والبغضاء  َ . 

 

***** 
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� �

������������� �

 ا ا    

ِوهـــي اخلطـــب التـــي تعنـــى ببيـــان مبـــادئ الـــدين اإلســـالمي ، وتعاليمـــه
ِّ َ ُ          

ِوأحكامه ، ودعوة الناس إليها ، وحتـذيرهم مـن غريهـا ، كـام هتـتم ببيـان حكـم  ِ ِ

ٍالرشع اإلسالمي يف األمور املختلفة ، فهـي أمـر بكـل معـروف أرشـد اإلسـالم  ّ ٌ ْ ّ

ٌإليه ، وهني عن كل منكر حذر منه ، وهذا األمر باملعروف والنهي عـن املنكـر ، 

 . َر شؤون اخللق املعاشية واملعادية يكون يف مجيع نواحي احلياة ، وسائ

ورو أ 

ِهذا ؛ وإن حياة الناس ال تستقيم بدون الوعظ الديني ، والدعوة إىل اخلري ،  ِ
ِّ

ُوالتحذير من الرش ، ولوال وجوده الندرست معامل الدين ، والتبس عىل الناس  ِ

ِاحلالل باحلرام ، فحاجة الناس إليه ملحة ودائمة ، إذ الغ
ّ

ِ
ٌافل حمتاج إىل من ُ ُ

ُيذكره ، واجلاهل مفتقر إىل من يعلمه ، واملتذكر بحاجة إىل من يثبته ويؤازره ،  ّ ُُ ٌِّ ّّ ُ

ِّوالعايص أشد الناس احتياجا إىل من ينصحه ويقومه ، ومن هنا أوجبه اهللا  ِ ُّ 

o n    m l k j i h g f ﴿: فقال سبحانه 

t s r qp ﴾] ١٠٤:آل عمران[.  

ْ األمــة اإلســالمية خــري أمــة أخرجــت للنــاس ، بكوهنــا تــأمر وقــد جعــل اهللا ُ ٍ
َ َ َ

. / 0 1 2 ﴿: بــاملعروف وتنهــى عــن املنكــر ، فقــال ســبحانه 

  . ]١١٠:آل عمران[  ﴾  3 4    5 6 7
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9 :    ﴿: واألمة التي ترتك هذا الواجب تستحق اللعن ، قال تعاىل 

 H G F ED C B A @ ? > = < ;

 T S RQ P O N M L K J I

V  U﴾  ] ٧٩ ـ ٧٨: املائدة [  . 

َفقد علل اهللا استحقاقهم اللعن برتكهم النهي عن املنكر  ُ ْ
ِ

َ َ . 

ِوعن درة بنت أيب هلب قالت  َ ّ :  وهو عىل املنرب فقـال ×قام رجل إىل النبي : ُ

خـري النـاس أقـرؤهم وأتقـاهم ، « : × ُّيا رسول اهللا ، أي النـاس خـري ؟ فقـال 

 . )١(» ُوأوصلهم للرحم ، اهم عن املنكر ُوآمرهم باملعروف وأهن

إن أول مـا دخـل الـنقص عـىل «  : ×قال رسول اهللا : وعن ابن مسعود قال 

َبني إرسائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول  َُ ْيا هذا اتق اهللا ودع ما تصنع فإنـه : َ َ

َال حيل لك ، ثم يلقاه من الغد فال يمنعه ذلك أن يكون أكيله ورشيبـه وقعيـده َ َ ، 

9 :    ﴿: َفلــام فعلــوا ذلــك رضب اهللا قلــوب بعــضهم بــبعض ، ثــم قــال 

D C B A @ ? > = < ;﴾ ــــــــه :  إىل قول

ّكـال واهللا لتـأمرن بـاملعروف « : ، ثـم قـال »  ] ٨١ ـ ٧٨: املائـدة [  ﴾  }﴿ ُ ُ ْ َ

َّولتنهون عن املنكر ، ولتأخذن عـىل يـد الظـامل ، ولتأطرنـه  ُ
ِ ّ َّ َ َُ َ

ًعـىل احلـق أطـرا ،  )٢( ْ َ

                                                           

 ) ٧/٢٠٣( وأورده اهليثمي يف جممع الزوائد  ، ٢٦٨٨٨رقم  ، ٧/٥٨٤رواه أمحد يف املسند ) 1(

 .م ال يرض ورجاهلام ثقات ويف بعضهم كال: وقال ، وعزاه إىل أمحد والطرباين 
 

حتقيـق طـاهر ) ١/٥٣(النهاية يف غريب احلديث واألثر ، البن األثـري : أي تعطفوه عىل احلق ) 2(

 . أمحد الزاوي حممود الطناحي ، دار الفكر بريوت 
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ًولـتقرصنه عىل احلق قـرصا ، أو ليـرضبن اهللا بقلـوب بعـضكم عـىل بعـض ، ثـم  ُْ َُ ّْ َ َ

 . )١(» ليلعنكم كام لعنهم 

َفإن األمر باملعروف والنهـي عـن املنكـر هـو القطـب « : يقول اإلمام الغزايل 

ِاألعظم يف الدين ، وهو املهم الـذي ابتعـث اهللا لـه النبيـني أمجعـني ، ولـو طـوي  ُ

ِبساطه وأمهـ ُ ُل علمـه وعملـه لتعطلـت النبـوة ، واضـمحلت الديانـة ، وعمـت ُ َ ُ
ِ

الفرتة ، وفشت الضاللة وشاعت اجلهالة ، واسترشى الفساد ، واتسع اخلـرق ، 

 . )٢(» ِوخربت البالد ، وهلك العباد ، ومل يشعروا باهلالك إال يوم التناد 

ِّوهكذا تلوح لنا أمهية الوعظ الديني الـذي هـو يف جـوهره األ
مـر بـاملعروف ِ

ُوالنهي عن املنكر ، ومكانته يف الرشع احلنيف ، ورضورته يف حياة العباد  ُ. 

 ا ا م ،اُف او   

ــرى  ــسام األخ ــني األق ــة ب ــدانيها مكان ــة ال ت ــة مكان ــة الوعظي ــم إن للخطاب ًث

ًللخطابــة ، ويكفــي الــواعظ رشفــا أنــه يقــوم بــام كــان يقــوم بــه صــفوة البــرش  ، َ 

وأفاضل اخللق ، وهم األنبياء والرسل صلوات اهللا وتـسليامته علـيهم أمجعـني ، 

ٌفوظيفته امتداد لوظيفتهم ، وعملـه اسـتمرار لعملهـم ، وال نجـاوز احلقيقـة إذا 

 ، ووكيـل عنـه يف التبليـغ ×َقلنا إن الواعظ الداعية إنام هو نائب عـن الرسـول 

                                                           

، والرتمــذي يف ك ) ٤٣٣٧ ، ٤٣٣٦( رواه أبــو داود يف ك املالحــم ، ب األمــر والنهــي رقــم ) 1(

ــدة رقــم  ــسن غريــب ، والطــرباين مــن : ، وقــال ) ٣٠٥٩ ، ٣٠٥٨( التفــسري ، ســورة املائ ح

ــد  ــع الزوائ ــام يف جمم ــى ، ك ــال اهليثمــي  ) ٧/٣٦٩( حــديث أيب موس ــال : ، وق ــه رج ورجال

 . الصحيح 

،  ، دار الريـان للـرتاث ٢/٣٣٣، إحياء علوم الدين لإلمام أيب حامد حممد بن حممـد الغـزايل ) 2(

 . م ١٩٨٧هـ  ١٤٠٧القاهرة ، ط األوىل 
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الناس ، لينـصلح بـه أمـر معاشـهم وأمـر ِوالدعوة إىل اخلري ، وبيان رشع اهللا إىل 

 . معادهم ، وليفوزوا بسعادة العاجل واآلجل 

ًكام أن خلطـب الـوعظ الـديني منزلـة خاصـة مـن بـني سـائر أنـواع اخلطابـة ،  ً ِّ

حيث إهنا تتعلق بالدين ، وتدور يف فلكه ، وتدعو باسمه وهتدي إليـه ، وتعمـل 

دهم لـه سـبحانه دون سـواه ، وتبغـي وتعبيـ، ِّعىل ربط الناس باهللا رب العـاملني 

انتشاهلم من أوحال املادية إىل إرشاقـات الروحانيـة ، ومـن مـستنقعات الرذيلـة 

ٍدائام ذات مغزى رشيف ، وأغـراض سـامية نبيلـة ، « إىل رياض الفضيلة ، فهي  ٍ
ً ُ ً

ــىل ــساب ع ــن احل ــذر م ــروي ، وحت ــزاء األخ ــذهن إىل اجل ــت ال ــام تلف ــا دائ ِّألهن ً       

ــامل  ــن األع ــسان ع ــع اإلن ــذا ترف ــي هب ــاىل ، فه ــام اهللا تع ــالوقوف أم ــذكر ب ، وت

 .األغراض املادية وتتسامى إىل املعنويات 

واخلطبة الـسياسية تـدور حـول أعـامل ماديـة بحتـة ؛ مـن إنـشاء مـرشوعات 

أو تنمية الزراعة ، وتنـشيط التجـارة ومـا إىل ذلـك ، واخلطبـة القـضائية ، مثمرة 

عقوبته ، وقل مثل ذلك يف اخلطب األخرى ، فهي تدور حول تربئة شخص أو 

ًمجيعا تدور حول أمور دنيوية ، أما اخلطبـة الدينيـة فتـشمل ذلـك كلـه ، ولكنهـا 

اخلطبـة : ٍّتربطه بجزاء أخروي من اهللا تعاىل ، وهذا ما عرب عنـه الـرشاح بقـوهلم 

 الدينية تتجـه باإلنـسان إىل الـسامء ، حيـث تربطـه اخلطـب األخـرى بـاألرض ،

وتسمو به إىل املعنويات حني هتبط بـه اخلطـب األخـرى إىل املاديـات ، والفـرق 

 . )١(» ًبني االجتاهني بعيد وواسع جدا 

                                                           

 ) . ١١٠، ١٠٩ص(عبد اجلليل شلبي / اخلطابة د) 1(
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ــصف بــاإلخالص  ــة إذا ات ــديني ــــ وخاص ــواعظ ال ــم والتقــوى وال والعل

واإلجادة ــ له مهابة يف النفوس ، وتوقري واحرتام من النـاس ، ملـا فطـرت عليـه 

ٍالنفوس من احرتام للدين ، وميل إليه ، وملـا للعقيـدة الدينيـة مـن سـلطان عـىل 

ِاملــشاعر ، حتــى مــن غــري امللتــزمني بالــدين واملتمــسكني بتعاليمــه ، فــرتاهم يف 

َمجلتهم جيلون الدعاة إىل ّ  . ويقدروهنم ، َ اهللا ، وأهل الصالح واخلري ِ

وعىل مـن يقـوم بـالوعظ الـديني ، ويتـصدى لألمـر بـاملعروف والنهـي عـن 

َاملنكر أن يكون ملـام بقواعـد فـن اخلطابـة ، ويتـزود بالثقافـة الـشاملة ، ويـتحىل  �

باألخالق  الفاضلة ، وما ذكرناه يف فصل مقومات اخلطيب وعدته ينطبـق عـىل 

فلرياجع ما ، الواعظ الديني وصفاته ، بل هو ما نعنيه بالدرجة األوىل مقومات 

 .ذكر هناك 

 ا ا  ع  

ِّ ويقرر الشيخ أبو زهرة أن خطب الوعظ الديني تتشعب إىل أربع شعب 
ِ

َ
)١( : 

 . أ ــ خطب الدعوة إىل اإلسالم أو الدفاع عنه 

 . ب ــ خطب التعليم الديني للعامة 

 . خطب تثبيت اإليامن يف النفوس جـ ــ 

 . د ــ خطب إصالح العيوب والنهي عن املنكرات 

ُفال يتصدى له إال الواعظ املتمكن من عمله ، صـاحب : أ ــ أما النوع األول  ُ ُ

ِالعقــل الــذكي ، واخلــربة بــشؤون اجلامعــات وأحــوال األمــم  ِ
ِّ ِواإلملــام بامللــل ، ِ

                                                           

 .  وما بعدها ٢٠١اخلطابة أليب زهرة ص ) 1(
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، ليكــون عــىل بينــة مــن صــحيح العقائــد ِوالنحــل واألديــان املخالفــة لإلســالم 

 . وسقيمها ، ولتكون دعوته ومناظرته عىل بصرية من أمره 

َوينبغي أن يكون مرنا عىل اجلدال قوي احلجة ، حارض الدليل  َّ ً ِ . 

وعنــد عــرض اإلســالم عــىل قــوم يبــني هلــم مــا يكــون أقــرب إىل نفوســهم 

ّود يف أمريكا ركز هلم عـىل ًوقلوهبم من مبادئه ، فمثال إذا حتدث مع قوم من الس

قيم املساواة يف اإلسالم ، واحـرتام إنـسانية اإلنـسان، وأن النـاس أمـام القـانون 

سواء ، وأنه ال فضل ألبيض عـىل أسـود ، وال ألسـود عـىل أمحـر ، إال بـالتقوى 

والعمل الصالح ، فإذا أقبلوا عىل اإلسالم ، ورشح اهللا صـدورهم لـه ، عـرض 

 . ه وأحكامه وترشيعاته وأرساره وهكذا عليهم بعد ذلك مبادئ

َوإذا اضطر إىل املوازنة بني اإلسالم وبني غريه من األديان ، وخاصة دين من 

َيدعوهم ؛ حتىل بعفة اللسان ، وجتنب السب والطعن ، حتى ال يدفع مناظره إىل  ُ
ِ

َّ َ

ْالتطاول عىل اإلسالم ، وليتأدب بأدب القرآن وتوجيهاته ، مثل قوله تعاىل ْ : 

: األنعام [  ﴾| { ~     � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §   ¨﴿

           ﴾ "  # $ % & ' ) (﴿:  ، وقوله سبحانه  ]١٠٨

M L K J I H G   F ﴿:  ، وقوله جل شأنه ]٤٦: العنكبوت [ 

N﴾  ] ٢٤: سبأ[  .  

فهي عبارة عن دروس دينية يلقيهـا : ب ــ وأما خطب التعليم الديني للعامة 

َامة ، يعرفهم فيها أصـول ديـنهم ، واألحكـام الـرشعية العمليـة الواعظ عىل الع َ َ َ

�التــي يــدعو إليهــا ، والفــضائل اخللقيــة التــي حيــث عليهــا ، وجيعلهــا أســا لقيــام  َ َ
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ِاجلامعة اإلسالمية الفاضلة  ِ)١( . 

واإلسالم احلنيف عبارة عن عقائد وعبادات ومعـامالت وآداب وأخـالق ، 

 ، ولـذلك فالـدروس التعليميـة إمـا أن تتنـاول أو هو عقيـدة ورشيعـة وأخـالق

ًجانبا من جوانب العقيـدة ، أو جانبـا مـن جوانـب األحكـام التـرشيعية ، سـواء  ً

 . ًأكانت عبادات أم معامالت ، أو جانبا من جوانب األخالق 

وعىل الواعظ أن يبتعد يف دروسه عن اخلوض يف رشوح فلسفية تـسمو عـىل 

 . يف التخبط لعدم فهمهم واستيعاهبم هلا مدارك العامة ، وقد توقعهم 

ِوليتجنب املواضع اخلالفية ، قدر الطاقة ، واليـشتت النـاس معـه يف دروب  ّ َ َ ِ ْ

َاخلالف وشعابه ، وليجعل مرجعـه الكتـاب والـسنة يف كـل مـا يعـرض لـه مـن  َ ْ ْ

قـــضايا عقديـــة عـــىل وجـــه اخلـــصوص ، وليعرضـــها عـــىل النـــاس بإرشاقهـــا           

 . وعظمتها 

 الــشيخ عــيل حمفــوظ إىل أمــر هــام يف هــذا الــصدد ، وهــو أن تــساق ويــشري

ــني  ــذي يل ــوعظ ال ــساق ال ــة م ــب التعليمي ــه اخلط ــا تتناول ــا مم ــام وغريه ُاألحك

ًالقلوب، ويبعثها عىل العمل ، ال أن ترسد رسدا خاليا من وسائل التأثري ، وهذا  ً َ ُ

 . )٢(واضح ملن تدبر أسلوب القرآن الكريم 

َفــإذا تــدبرنا ـ بعــض الــيشء ـ يف ســورة الطــالق ، وهــي تقــرر ٌّوهــذا حــق ؛  ّ

ًأحكاما يف شأن انفصام عرى الزوجيـة ، ووقـوع الطـالق ، وتطالـب املـسلمني 
                                                           

 .  وما بعدها ٢٠٤راجع اخلطابة أليب زهرة ص ) 1(

 . وما بعدها ١٤٣ص . انظر هداية املرشدين ) 2(
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ِبااللتزام هبا ، اتضح لنـا كيـف تـساق هـذه األحكـام يف أسـلوب يلـني القلـوب 
ُ ُ ُ

امــره ّوهيــذب النفــوس ، ويــذكر بــاهللا تعــاىل ، وحيمــل عــىل االمتثــال لتنفيــذ أو

واجتناب نواهيه ، وذلك من خالل الوصية بالتقوى والتذكري بـاليوم اآلخـر يف 

 . ثنايا تقرير تلك األحكام وفرضها 

! " # $ % & ' ) (*  ﴿: قال تعاىل 

 7 6 5 4  3 2 1 0 / .- , +

 H G FE D C B A   @ ? >= < ; :9 8

 V U T S R Q P O N M L K J I

 c b a ` _^ ] \ [ Z Y X W

 d t s r q p o  n m l  k j ih g f e         

 ¨ § ¦ ¥ ¤ £¢ ¡ �  ~ }| { z y x w vu

 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®  ¬ « ª ©

 È Ç Æ Å  Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ »º ¹ ¸

 Ù Ø× Ö Õ Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î Í Ì Ë  Ê É

Ú﴾] ٥ــ١:الطالق[ .  

عـائم  ــ وأما خطب تثبيت اإليامن وتقويته ، فيتجه إليها اخلطيب لتثبيـت دج

َاإليامن يف قلوب املهتدين ، وليلقي يف نفوسـهم احلامسـة لـدينهم ، ليستمـسكوا         ِ
ُ

بعروته ، وجييبوا دعوته ، وهذه اخلطب يركـز فيهـا اخلطيـب عـىل احلـديث عـن 

فضائل اإلسالم ، وبيان كيف أنه طريـق املجـد والعلـو يف الـدنيا واآلخـرة ، ثـم 
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املتعلقـة بـاإليامن وأوصـاف املـؤمنني يتحدث عن بعـض آيـات القـرآن الكـريم 

وجزائهم ، وعوامل زيادة اإليـامن ونقـصه ، وليـذكر مـا يف القـرآن مـن قـصص 

ومواقف إيامنية ، مثل مواقف سحرة وامرأة فرعون ، وأهـل الكهـف ، ومـؤمن 

ًآل فرعــون ، وأصــحاب األخــدود ،  وغــريهم ، ثــم يتحــدث أيــضا عــن ســري 

َذين خالطـت بـشاشة اإليـامن قلـوهبم ، ومل الصاحلني وتابعيهم بإحـسان مـن الـ ُ

خيضعوا لغري اهللا رب العاملني ، من زمن الصحابة إىل يوم الناس هذا ، ففي ذكر 

 .سريهم ما يثبت قلوب املؤمنني ، ويقوي إيامهنم 

ومما يكون له أثر يف تثبيـت اإليـامن كـذلك ؛ احلـديث عـن آيـات اهللا الكونيـة 

بـالغ حكمتـه يف اخللـق ، يف األنفـس واآلفـاق ، واإلنسانية ، وعظمـة قدرتـه ، و

وهكذا يطرق اخلطيب املوضوعات التي حتقق هدفـه ، وتبلـغ باملـدعوين إىل مـا 

 . يريد 

د ــ وأما خطب اإلصالح وحماربة املنكرات ، ففيهـا يتجـه اخلطيـب الـواعظ 

إىل إصالح العيوب الشائعة ، فقـوام هـذه اخلطـب حماربـة املنكـرات ، ومقاومـة 

 . )١(جور ، ومنع الفواحش من أن تشيع يف الذين آمنوا الف

 : ًوحتى يصل اخلطيب إىل غايته ، ينبغي أن يراعي أمورا مهمة ، منها 

ــ أن جيعل اخلطبة متصدية لعيب واحد ال تعـدوه ؛ ألنـه لـو تعـرض لعـدة       ١

عيوب ، لضعف التأثري ، وما وصل إىل غرضه ، ولذا يؤخذ عىل بعـض خطبـاء 

اجد أهنم يف كل خطبـة مـن خطـبهم ينهـون عـن املعـايص مجلـة واحـدة ، أو املس

                                                           

 .  وما بعدها ٢٠٧ص، راجع اخلطابة أليب زهرة ) 1(
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ٍحيصوهنا إحصاء ، ويكررون ذلك يف كل مجعة ، والعايص مـستمر يف غيـه ، اله 
ّ

ًعن وعظهم ، ولو خصـصوا خطـبهم بـدال مـن أن يعممـوا ألجـدى كالمهـم ، 

 . وألفاد وعظهم ، ولوصلوا إىل بعض ما يريدون 

       ًيف خطبــه بــأكثر املعــايص خطــرا ، وأعظمهــا يف الــدين ــــ أن يبــدأ الــواعظ ٢

ًنكرا ، وينهى الناس عنه ، حتى إذا اطمأن إىل نفـورهم منـه اجتـه بخطبـه اجتاهـا  ً

ًولريكـز دائـام عـىل ، آخر ، وهكذا حتى يثمر وعظه ــ إن شـاء اهللا ـــ  ْ املنكـرات « ْ

ىل ألـسنة النـاس ، أو والسيام ما كان منهـا قريـب العهـد ، وحديثـه عـ» الفاشية 

 .  )١(» ًذائعا يف الصحف 

ــ عنـدما يعـظ النـاس بـالنهي عـن املنكـر ، يعمـد إىل تنفـريهم منـه ، ببيـان ٣

مضاره التي حتيق بمرتكبـه وهتلكـه ، ثـم مـضاره عـىل املجتمـع ، ويـصور حـال 

ّبعض املجتمعات التي فشا فيهم هذا الوباء الذي حيذر منه ، وكيف أحلهـم دار 

 ، ثم يبني حال املجتمع إذا تطهر عن مثل هذه األوبئـة واملنكـرات وبـرئ البوار

منها ، مـع رضب األمثـال بـبعض املجتمعـات النظيفـة ، مثـل جمتمعـات سـلفنا 

ّالصالح ، التي كانت مـرضب املثـل يف الطهـر والنقـاء والـسعادة والتـي قـل أن 

ِجيود الزمان بمثلها ، وهو يف كل هذا ال يغفل ــ بالطبع  ْ ــ االستشهاد من القـرآن ُ

ِّوالسنة ، وبيان النصوص التي ترهب وحتذر من املنكرات ، بشتى األساليب  َ . 

 ا ا  بأ :  

ــد  ــا ، فق ــق هب ــستواها الالئ ــست يف م ــة اآلن لي ــة الوعظي ــع أن اخلطاب والواق

ّاعرتاها الوهن وقلت فائدهتا ، وضعفت ثامرهـا ، وكـان هلـذا الـضعف أسـباب ْ 

                                                           

 ) . املوضع السابق ( طابة أليب زهرة ، واخل١٤٦ص ، هداية املرشدين ) 1(
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ــة  ِكثــرية ، منهــا مــا يعــود إىل اخلطيــب الــديني نفــسه ، ومنهــا مــا يعــود إىل البيئ
ِّ

واملجتمع ، وهكذا نرى أسـباب املـشكلة تعـود ألكثـر مـن طـرف ، ولـيس مـن 

َاإلنصاف واملوضوعية أن نلقي بالالئمة عىل طرف وحده ، بل جيب أن يتحمل 
ِ ُ

َكل طرف مسؤوليته ، ويتخلص من تقصريه ، وينهض بوا  . جبه َ

َّونحن يف هذه الصفحات القليلة ال نستطيع أن نستقيص كل أبعاد املـشكلة ،  َ

ًونأيت عليهـا مجيعـا ، إذ املقـام ال يـسمح هبـذا ، ولعـل اهللا هييـئ فرصـة أخـرى ،  َ

ُيعالج فيها هذا املوضوع بام يستحق ، ونكتفي هنـا بـذكر بعـض األسـباب عـىل 

 :النحو التايل 

 أو : ب اا ا د إ :  

                إ   ذات  د أمو  أ   
 د اا:  

 فقد برزت يف بعض البالد اإلسالمية بعـد رحيـل االسـتعامر الغـريب عنهـا ، 

أنظمة حاكمة ذات توجهات معاديـة لإلسـالم ، سـواء أجـاهرت بتوجهاهتـا أم 

الــشيوعية ، وبعــض األنظمــة ذات أخفتهــا ، وإىل اآلن توجــد بعــض األنظمــة 

: توجه علامين ، وبعض البلدان اإلسالمية حتكمها أنظمة غري مسلمة باملرة مثل 

أثيوبيا ، فهذه األنظمة وما يدور يف فلكها تعادي اإلسالم ، ومـن ثـم ال تـسمح 

ــا  ــضع يف وجهه ــالمي ، وت ــضمون اإلس ــالمية ذات امل ــة اإلس ــاش اخلطاب بانتع

 : لدعاة املعوقات ، والتي من مظاهرها العراقيل ، ويف وجه ا

حتـى يـدوروا يف فلـك هـذه   ا  أرزاق اء واة ،      ١

األنظمـــة ، ولـــئال تكـــون اخلطابـــة حـــرة طليقـــة ، فيخـــضع اخلطبـــاء ألوامـــر 
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ًوتوجيهــات مــن بيــده املرتبــات واملعاشــات والرتقيــات ، خوفــا عــىل أرزاقهــم 

 . وأقواهتم ومن يعولون 

ب عن الذهن ما أقدمت عليـه حكومـة الثـورة يف مـرص بعـد إقـصاء  وال يغي

م ـ تلك احلكومة التي كانت تتبنى التوجه الـشيوعي ١٩٥٤حممد نجيب يف عام 

ّـ بقيادة مجال عبد النارص ، الذي كان أول من مكن للفكر الـشيوعي ، وخاصـة 

ت بـه مـن يف املجال االقتصادي يف البالد العربيـة ؛ ال يغيـب عـن البـال مـا قامـ

االستيالء عىل أوقاف األزهر ومصادرهتا وضمها إىل الدولة ، وجعـل مرتبـات 

العلامء ومعاشاهتم تابعة هلا ، بعد أن كان العلامء يتعيشون من أموال األوقـاف ، 

ًبعيــدا عــن حتكــم الدولــة وســلطاهنا ، فكانــت رضبــة موجعــة حلريــة الكلمــة ، 

ــوعات ــه للموض ــديني يف تناول ــواعظ ال ــة ال ــشكالت ، وحري ــه للم  ، ومعاجلت

ًوسبيال إلشغال الدعاة بتحصيل املعاش بدال من تأمينه هلم  ً . 

٢  دةة ، واا  ةة اا امار اإ :  

فقــد تفننــت تلــك األنظمــة يف وضــع القــوانني التــي جتعــل الــوعظ الــديني 

ًحمــصورا يف نطــاق ضــيق جــدا ، ال يتخطــاه إىل غــريه  ، وهــو نطــاق احلــديث يف ً

األمور التعبدية واجلوانب الروحية فقط ، وأصبحت التهم جـاهزة ومقننـة ملـن 

احلريـة والعـدل والظلـم واالقتـصاد والـسياسة ، : يتكلم يف أمـور أخـرى مثـل 

وبموجــب تلــك القــوانني حيــاكم الوعــاظ والــدعاة ، ويتعرضــون للــسجن 

اهللا ، بــل قــد يــصل األمــر بقتــل والتــرشيد ، واإليقــاف عــن ممارســة الــدعوة إىل 

بعــض الــدعاة ، ال لــذنب إال ألهنــم خرجــوا عــن النطــاق املحــدد ، وجتــاوزوا 

ِّاخلطوط احلمراء ، مـن وجهـة نظـر بعـض تلـك األنظمـة ، أو ألهنـم مل يطوعـوا  ُ
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اإلسالم ، ويلووا أعناق النصوص بام خيدم تلـك التوجهـات غـري اإلسـالمية ، 

انني اجلـائرة مـن آثـار ضـارة عـىل حركـة وعافيـة وال خيفى مـا حتدثـه تلـك القـو

 . الدعوة إىل اهللا ، وخاصة جانب الوعظ الديني

٣  درات اة ا لح اإ :  

ـــاء والوعـــاظ  ويف مقابـــل ســـن القـــوانني اجلـــائرة يف حـــق الـــدعاة واخلطب

َالم ، وتـسهيل َاإلسالميني ، نجد إفساح املجال لـدعاة التيـارات املعاديـة لإلسـ

ــاس بعرضــها  ــق أمــام أفكــارهم ، واإلحلــاح عــىل الن ــد الطري َحــركتهم ، وتعبي

وتزيينها وتزويقها ، يف األوقات املناسبة وغـري املناسـبة ، وبالوسـائل املـرشوعة 

 . وغري املرشوعة 

ففي بعض البالد اإلسالمية ال صـوت يعلـو فـوق صـوت الـشيوعيني ، ويف 

مـن العلامنيـني ، ويف ثالثـة ال أحـد يـستطيع مراجعـة ًأخرى ال أحـد أكثـر نفـريا 

التغريبيني الذين يتبجحون بـدعوة النـاس إىل تقاليـد الغـرب الباليـة ، وأخالقـه 

َاهلابطة النازلة ، والنيـل مـن قيمنـا اإلسـالمية ، بـل صـار يفـسح املجـال لـدعاة  ْ ُ

ع الفسوق والعـصيان ، جيـاهرون بمعـاداة اهللا ورسـوله ، ويـسخرون مـن الـرش

َوآدابه ، ويقررون العادات اجلاهليـة ، ويـسعون لتأصـيلها حتـى ليخيـل للمـرء  ََّ

بأن اجلاهلية هـي األصـل ، وأن قيمنـا اإلسـالمية هـي الـدخيل الـذي جيـب أن 

ُيطرد وحيارب  ُ !! 

إن هذه الثيـاب املمجوحـة قـرشة سـطحية ، ال تكفـي : قالت أمينة السعيد « 

هللا ، فتيات خيرجن إىل الشارع واجلامعـات وحدها لفتح اجلنة أو اكتساب رضا ا

ًمل أجـد مـا يعطينـي مـربرا ، ) زي إسـالمي ( بمالبس قبيحة املنظـر يـزعمن أهنـا
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ًمنطقيا معقوال اللتجاء فتيات عىل قدر مذكور مـن التعلـيم إىل لـف أجـسادهن  ً

ّمن الرأس إىل القدمني بزي هو والكفن سواء  ِ «)١( . 

ــك الن ــضجيج وذل ــذا ال ــط ه ــديني ، ويف وس ــوعظ ال ــوت ال ــت ص ــري خيف ف

ويضعف أثره ، وتقل ثامره ، خاصة وأن تلك التيارات املعاديـة ومـا تفـرزه مـن 

َّأفكار هدامة تسخر هلا أجهزة إعالمية وتوجيهية رهيبـة عاتيـة ، تالحـق النـاس  ُ

ــواهتم ،  ــل وتقــتحم علــيهم خل ــديتهم وأســواقهم ، وأعامهلــم وبيــوهتم ، ب يف أن

 .  ، نافثة سمومها الناقعة وتتسلل إىل خمادعهم

٤  ا ة إء واار اأ  ا :  

ّ ويف ظل األنظمة ذات التوجـه غـري اإلسـالمي ، ال يكـون هنـاك تـورع عـن  ّ

النيل من كرامة العلامء ، واحلط من أقدار الدعاة اإلسالميني ، ويف مقابـل ذلـك 

لإلســالم مــن العلامنيــني يكــون هنــاك إعــالء مــن شــأن ذوي األفكــار املعاديــة 

 . والشيوعيني واملتغربني والقوميني وغريهم 

عــام ـ  متــوز ـخطــب مجــال عبــد النــارص صــاحب التوجــه الــشيوعي يف يوليــو 

إن رجـال « : ، ونال مـن قـدر العلـامء يف خطبتـه تلـك ، فكـان ممـا قـال م ١٩٦٩

ُالدين يصدرون فتوى بفرختني ، وأهنم أجراء للرجعية ، أجراء  َُ َُ ُلإلقطاع أجـراء ُ َ ُ

 . )٢(» للرأساملية 

فإذا كان مثـل هـذا التطـاول والـسفه يـصدر عـن رئـيس مـرص األزهـر فـامذا 

                                                           

ً، دار االعتـصام ، القـاهرة ، نقـال عـن ٤٧ص ، الصحافة واألقالم املسمومة ، أنـور اجلنـدي ) 1(

  . ١٩٧٢ نوفمرب ١٨جملة حواء 

 .، الطبعة الثالثة ١٠١ص ، صالح الدين املنجد /التضليل االشرتاكي ، د) 2(
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 !وكيف يكون حال أجهزة اإلعالم التابعة للدولة ؟! ُينتظر ممن سواه ؟

َالشــك أن هــذا يــشجع الــساقطني والــساقطات ، ومــن يف قلــوهبم مــرض ، 

ُوجيرئهم عىل إهانة العلامء ، وهو ّ  ما حدث وال يزال حيدث إىل اآلن يف كثري مـن ُ

 . وسائل اإلعالم والثقافة 

ًنرشت جريدة صباحية كاريكاتورية رسام لالعب كرة ، وهـو يـرضب « فقد 

 . )١(» ًعاممة أحد علامء األزهر بدال من كرة القدم 

ونحو هذا كثري من الـصور التـي حتـط مـن قـدر املـشتغلني بالـدعوة إىل اهللا ، 

يبتهم ووقارهم ، وتضعف من تأثريهم يف نفوس النـاس ، تطفـح بـه وتذهب هب

أفالم ومسلسالت ومرسحيات وكتابات ، كل هـذا يف الوقـت الـذي ال يمكـن 

ٌأن يرى فيه أحد مـن رجـال الـدين غـري املـسلمني بمثـل هـذه الـصورة املهينـة ،  َ ُ

ن وهكـذا هيــان علـامء الــدين اإلســالمي وحـدهم يف بــالد املـسلمني ، وحيقــر مــ

 . شأهنم عرب وسائل اإلعالم يف املجتمع 

 ك  ب         ة ا اد اا 
  : ت اة 

ًواملفرتض أن يعد الدعاة إعدادا متكامال ، يتناسب مع خطـورة املهمـة التـي  ً

ًتناط هبم ، لكننا نلحظ قصورا يف هذا املجال من قبل بعض مؤسـسات الـدعوة 

ًالد اإلسالمية ، مما جيعل املتخرج منها ضـعيفا ال يـؤدي مهمتـه يف الـوعظ يف الب

ّبجدارة ، فهو مل يعد فنيا فيام يتعلق باخلطابة، ومل يعد اإلعداد العلمي املناسـب ،  َّ� ّ َ

 .ًوفوق هذا مل يؤهل نفسيا لالضطالع بالوعظ والدعوة إىل اهللا 

                                                           

  . ٢٣١ص ، الصحافة واألقالم املسمومة ) 1(
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نهــا مهمــة الــوعظ وأنــا أعــرف بعــض الكليــات التــي ينــاط بمــن يتخــرج م

ًوالدعوة ، يساق الطالب إليهـا سـوقا ، وبعـضهم يـدخلها رغـم أنفـه ، بعـد مـا  ْ

ــات األخــرى ،  ــز عــن مواصــلة الدراســة يف الكلي ــسبل ، وعج ــه ال انقطعــت ب

�ووقفت يف وجهه اللـوائح ، فـال جيـد أمامـه بـدا مـن دخـول كليـات الـدعوة أو  ُ

 ويـسري فيهـا بتعثـر ، ويرقـى أصول الدين ، ويواصل الدراسة فيها عـىل شـفى ،

من سنة دراسية إىل أخرى بصعوبة شديدة ، حتى يتخرج عىل تلـك احلـال ، ومل 

َّحيصل علام ذا بال ، ومل خيرج بعدة أو زاد ، ليجد نفسه بعـد ذلـك موظفـا ـ عـىل  ّ ُ ُّ ًُ

َّكره منه ــ خطيبا وواعظا ومدرسا للناس يف املـساجد وغريهـا ، فـأنى ملثـل هـذا  ً ً ً ُ

َيد يف عمله ، ويكون مصدر جذب للناس من حوله ؟ُأن جي َ ! 

ّومــن مظــاهر عــدم اإلعــداد املتكامــل للــدعاة ؛ إمهــال التــدريب العمــيل يف 

ــر يف  ــرجيهم ، واملطلــوب أن يؤخــذ هــذا األم ــاط هبــا خت ــات واملعاهــد املن الكلي

ــذي  ــدان ال ــدريب يف املي ــذا الت ــتم ه ــادقة ، وأن ي ــة ص ــة وعزيم ــار بجدي االعتب

َامر عمل اخلطيب فيام بعـد ، وسـاحة الـوعظ واخلطابـة يف املجتمـع سيكون مض َ

مثل املساجد ، واملـصانع ، وأمـاكن جتمعـات النـاس ، واملـدارس ونحوهـا مـن 

َاألماكن التي سوف يـامرس فيهـا اخلطيـب الـواعظ الـدعوة إىل اهللا بعـد خترجيـه  ُ

ــ ــال بالن ــيل مهم ــدريب العم ــر الت ــون أم ــب أن يك ــه ، والعجي ًوتعيين َ ــال ِّ  سبة ملج

الــدعوة ، يف حــني أنــه ال هيمــل يف بــاقي  املجــاالت ، كالتــدريس والتمــريض ، 

 . والطب وغريها 

َإن مثل هـذا القـصور يف إعـداد الـدعاة والوعـاظ املرشـدين ، والعمـل عـىل 

ْحشدهم ملهمة الوعظ أرادوا أم أبوا ، الشك يـسهم يف ختلـف الـوعظ الـديني ،  َ
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 . وإضعاف شأنه ، وضمور ثمرته 

       ة اء ااد ا  دو   ج
  :  اد 

وإذا كان عدم اإلعـداد املتكامـل لتخـريج الـدعاة ممـا يـسهم يف ختلـف قافلـة 

الوعظ الديني أو اخلطابة الدينية ، فكيف إذا انعدم وجود املعاهـد واملؤسـسات 

ِّالكفيلة بتخريج الدعاة ؟ الشك أن هذا يعجز حر كة اخلطابة الدينية ، ويعرقـل ُ

ًمسرية الوعظ ، كام هو احلال يف كثري من البالد اإلسالمية التي تعاين ختلفا كبريا  ً

يف هذا املجال ، وينحرص القيـام بمهمـة الـوعظ هنـاك يف بعـض األفـراد الـذين 

يستعينون ببعض الكتب والدواوين خيطبون منها اجلمعـة والعيـدين ونحوهـا ، 

ي والعلمـي هزيـل ، وقـد رحلنـا إىل بعـض تلـك الـبالد ، وكنـا ومستواهم الفنـ

نسمع أحاديث عجيبة عن هذا الواقع ، وإن كان األمر قـد أخـذ يف التحـسن يف 

 . بعض البلدان ، بينام ال يزال عىل حاله يف البعض اآلخر 

                 ا  ظ اء واا   دإ  د
  اء:  

ًيت هبذا النهج عامـة الـبالد اإلسـالمية والعربيـة ، فكثـريا مـا رصنـا ُوقد ابتل َ

نرى ونسمع عن حرمان ميـدان الـدعوة إىل اهللا مـن خـرية العلـامء والـدعاة ، ال 

ليشء إال ألهنم يلتزمـون يف خطـبهم ودعـوهتم بعـدم كـتامن مـا علمهـم اهللا مـن 

 كـل مـا يتناولـه العلم ، فيعرضون اإلسالم بشموله ، ويتطرقون إىل احلـديث يف

ًاإلسالم من شؤون الدنيا  واآلخـرة ، لكـن هـذا ال يـريض زيـدا هنـا أو عمـروا  ًُ ِ

هنــاك ، ألن سياســة زيــد وعمــرو تريــد حــرص الــوعظ واخلطابــة اإلســالمية يف 

ًزاوية صغرية من الدين ، ال تتخطاه ، أو تريد أن يكون الوعـاظ والـدعاة أبواقـا 
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عليها الـرشعية الدينيـة ، وتـدافع عـن القـضايا ّلسياساهتم ، تروج هلا ، وتضفي 

التي يتبنوهنـا بـاحلق والباطـل يف أي جمـال مـن املجـاالت ، ومـن ال يلتـزم هبـذه 

ّالسياسة يغيب عن ميـدان الـدعوة وحتـرم منـه اجلامهـري املـسلمة ، ويوقـف عـن  َُ

مبارشة الوعظ واخلطابة بطرق شتى ، قد تصل إىل عزله مـن عملـه يف كثـري مـن 

 . ان ، وقد تتجاوز ذلك يف بعضها األحي

وممــا تفتقــت عنــه أذهــان القــائمني عــىل األمــر يف بعــض البلــدان الــتحكم يف 

إعطاء الرتاخيص بمزاولة اخلطابة ، حتى للمتخصـصني ، فـال متـنح ملـن يكـون 

عىل هواهم ، ومن عداهم فال ، ومن خيالف وخيطب بدون ترخيص يقـع حتـت 

حياكم ويعاقب بالـسجن وبالغرامـة ، حتـى ولـو طائلة القانون ، الذي بمقتضاه 

كان من علامء الرشيعة اإلسالمية ، واألسـاتذة القـائمني بتدريـسها يف املـدارس 

حـسني " والكليات الرشعية ــ وقد حدث هذا معي شخصيا يف عرص املخلوع 

ًال رده اهللا ــ حتى غدت الساحة خلوا من الـدعاة والعلـامء ، والوعـاظ " مبارك  ّْ ُ

ــؤ ــصص ، امل ــري مــن غــري ذوي التخ ــصحاء ، وطفحــت بكث ــاء الف ِّثرين واخلطب

 . وبعض اجلهالء ، وأشباه اخلطباء ، ينعقون فيها كنعيق البوم يف اخلرائب 

 ً : ا د إ ب اا :  

ا ا  ء أا  :  

ُإن هناك بعض اخلطباء يف ميدان الدعوة اإلسالمية زادهـ ُّم العلمـي قليـل ال َ

يسمن وال يغني من جوع ، وال تتوقف املشكلة عند قلة العلم ، بـل إن املـشكلة 

أن أحدهم ال يتجه إلنامء ثروته العلمية ، وتوسيع حصيلته الثقافيـة واملعرفيـة ، 

فلو أنه فعل ذلك النتهت املشكلة ، فالعلم بالتعلم ، لكنـه ـ لألسـف ـــ ال يريـد 
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ر من نفسه ، حتى حيرتمه اجلمهور ويثق يف علمه ، ولـذلك ال ِّأن يتعلم ، أو يطو

ًجتــد يف خطــب هــذا الــبعض علــام جيــذب النــاس إلــيهم أو يفيــدهم ، بــل تــرى 
ِ

: ِّاخلرافات واإلرسائيليات املنكرة ، والقصص املتخلفة ، وال غرو ؛ فكـام يقـال 

 . فاقد اليشء ال يعطيه ، واحلوض الفارغ ال يفيض عىل غريه 

ِا الضعف العلمي مظاهر كثـرية ، منهـا ضـعف حفـظ القـرآن الكـريم ، وهلذ ُ

ُ ، وضــعف املــستوى الفقهــي ، وعــدم اإلملــام بالثقافــة ×ِوأحاديــث الرســول  ِّ ُ

 . ِالرشعية يف اجلملة ، و الثقافة الواقعية والتارخيية وغريها 

ا ا  ب :   

و الرغبـة ـــ كـام سـبق ـــ بـل وال شك أن اخلطابة ال يكفي فيها جمرد املوهبـة أ

البد من تعلم القواعد واملبادئ األساسية للخطابـة ، والتـي تأخـذ بيـد دارسـها 

حلــسن العــرض ، وجــودة اإللقــاء ، وقــوة التــأثري واإلقنــاع ، وإنــك لتجــد هلــذا 

َالضعف الفني لدى كثري من اخلطباء مظـاهر كثـرية ، منهـا مـا يتعلـق باإللقـاء ،  ِّ
ِ

 . د اخلطبة وموضوعها ومضموهنا ، ونحو ذلك وإعدا، واألسلوب 

يــصيب ، فاإللقــاء ـ لــدى بعــضهم ـ لــيس فيــه جــذب أو إثــارة أو تــشويق 

 . اجلمهور بامللل والسآمة 

ًوبعضهم خيتار موضوعا بعيدا عن واقع النـاس ، وال صـلة لـه بـام يعايـشونه  ً

 . من مشكالت 

َواملضمون لدى البعض اآلخر ليس حمدد الفكرة ، بل  متنـوع املوضـوعات ، َّ

والوحدة املوضوعية مفقودة ، واخلطبة الواحدة تعالج مواضيع شتى ، ال يـربط 

سمك ، لـبن ،           « ، أو عىل طريقة » من كل بستان زهرة « بينها رابط ، عىل طريقة 
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، ونحو هذا من مظاهر الضعف الفني الذي هيبط بمـستوى اخلطبـة » مترهندي 

  . يقلل من قدر اخلطيب ويضعف تأثريه يف نظر املستمع ، و

  ظ ء أما   را  ب  ،       جا أو
 ر : 

وهؤالء اخلطباء كثري ال يتفاعلون مع الدعوة وال يعيشون هلـا بكـل كيـاهنم ، 

ــي  ــة التغلــب عــىل العقبــات الت فــال يفكــرون يف وســائل النهــوض هبــا ، وكيفي

ــسريهتا ،  ــرتض م ــدعوين تع ــوال امل ــسون أح ــدان ، ويتحس ــون إىل املي وال ينزل

وواقعهم واجتاهاهتم فيكون التعامـل عـىل بينـة ، ومـن خـالل الواقـع والطبيعـة 

ُوهكذا ، هم ليسوا كذلك ، وال نصفه وال ربعه ، بل هم جمرد موظفني مكلفـني  َ ِ

ّبخطبة مجعة أو خطبة عيد أو درس هنـا أو هنـاك ، فيكـون كـل هـم أحـدهم أن 

َينفض عن كاهله ما كلف به ، ويلقيه عىل أي وجه ، وكيفام اتفـق ، حتـى يكـون  ِّ ُ

يف نظــر رؤســائه قــد أدى مــا يــستحق عليــه املكافــأة واحلــوافز واملرتبــات ، بــل 

ًبعضهم ال يؤدي شيئا وحيصل ماال بـدون عمـل ، دونـام تـورع ، وهـم ال رغبـة  ً

 . م بتلك املهمة الرشيفة ًلدهيم يف العمل ، وال استعداد نفسيا عندهم للقيا

ــة  ــدهيم اخلطاب ــىل أي ــي ع ــدعوة ، وال ترتق ــم ال ــنهض هب ــؤالء ال ت ــل ه إن مث

الدينية، وال يوجد هلـم يف قلـوب النـاس مكـان أو مكانـة ، وشـتان بيـنهم وبـني 

ــالة ، ويف  ــوانحهم رس ــني ج ــون ب ــذين حيمل ــصني ، ال ــدعوة املخل ــحاب ال أص

 وآداهبا عىل أكمل وجه ، حتى يـرىض أعناقهم أمانة يتحرون يف اإلتقان خدمتها

ُاهللا عنهم ، وحتى يمكـن لـدين اهللا يف األرض ، ونـصب أعيـنهم حـال الـداعي  ُ ّ ُ

ًويكاد فؤاده الرشيف ينفطر حزنا من أجل إعـراض ،  الذي كان يتأمل ×األول 
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 6 7 8 9 : ; >  )١(4 5﴿: ُّحتى قـال لـه ربـه ، قومه 

 . ]٣:لشعراءا[ ﴾ ) ( *  + , -﴿ ، ]٦:الكهف[ ﴾= <

ْأما أولئك املوظفون فيستوي عندهم آمن الناس أم ال ، أقبلـوا أم أعرضـوا ، 

َظهر الفساد أم رسى اهلدى  ُ !! 

  : د  ا  اا ر اق 

إن اخلطيب الـديني هـو حمـل أنظـار النـاس ، وتكـاد تكـون : ًوكام قلنا سابقا 

َ ، فإذا كان ذا خلق كريم ، هابـه النـاس ، َمجيع حتركاته موضع مالحظة اجلمهور

وأكربوه ، وأقبلوا عليه ، أما إذا كان غري ذلك نفر النـاس منـه ، وتالشـى تـأثريه 

ًوكـان عـامال يف إضـعاف ، وفوق هذا أساء إىل الـوعظ والوعـاظ ، يف املدعوين 

ْشأنه ، وقدر القائمني عليه  َ. 

تورعـون عـن إتيـان بعـض َولألسف فإن هناك بعـض اخلطبـاء والعلـامء ال ي

 .َاألخالق املمقوتة ، واخلصال املستهجنة 

ّوكم حيز يف النفس أن نرى هذا العامل أو ذاك من علـامء الـدين ممـن يتـصدون 

ِّللوعظ واإلرشاد ليس قدوة أمام الناس يف نفسه ، وأهل بيتـه ، فـرتاه عـىل أقـل 

ِّتقدير يدخن يف غدوه ورواحه ، كام ترى أهله وبناته ال  يلتزمن باحلجاب الـذي ُ

ّرشعه اهللا وفرضه ، وكم يدمي القلب أن نرى بعض اخلطباء والعلامء ، وال هـم  َ َ ُ
ِ

ًهلم إال متلق املسؤولني ، ومنافقة احلكام والـوالة ، فهـو اليـوم يتبنـى رأيـا وغـدا  ً ُ ُ

تراه حييد عنه ، هكذا كل يوم عـىل حـال ، ومـا ذلـك إال مـسايرة منـه لألهـواء ، 

                                                           

ْالبخع ) 1(   . ١١٠ص ، للراغب األصفهاين ، مفردات ألفاظ القرآن . �قتل النفس غام : َ
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 .حكام ًومتلقا لل

ــ كــانوا ) مجـال عبـد النـارص ( ًوكـم رأينـا أناسـا ـ أيـام جبـار مـرص األسـبق 

َيشيدون باالشرتاكية ، ويعادون امللكيـة الفرديـة ، وهيللـون للتـأميم ، وبعـد أن 

َّورحل ، غري هؤالء اخلطباء وتلونوا وانقلبـوا هيـامجون مـا كـانوا ) مجال ( هلك 

 .باألمس يدعون إليه 

َريين مــن اخلطبــاء يــدعون إىل حتديــد النــسل الــذي يــسمى ونجــد اليــوم كثــ

ًوخيلقون له نـسبا يتـصل بالـرشيعة » تنظيم النسل « ًتضليال  ّوحيـضون النـاس ، َ َ

ِعىل اإلقالل من اإلنجـاب ، زاعمـني أن كثـرة النـسل تنـذر بالـرشور ، والويـل  ُ

ذا والثبور ، وعظائم األمـور ، كـل هـذا ألن الدولـة يف مـرص تتبنـى وتـشجع هـ

ّاالجتاه ، وأنا عىل يقني من أن الدولة لـو غـريت مـن رأهيـا ، وحولـت اجتاههـا ، 
ِ

وتراجعـت عـن الـدعوة إىل حتديـد النـسل وشـجعت عـىل اإلنجـاب ، ملـا تــردد 

ًهؤالء يف تغيـري مـوقفهم ، وألداروا دفـة احلـديث إىل العكـس ، وقلبوهـا رأسـا 

 !!. ًعىل عقب ، وأيدوا ما يقولون بالنصوص أيضا 

ُّروى العالمـــة القرضـــاوي أنـــه  ُدعـــي أحـــد العلـــامء الالمعـــني إىل نـــدوة « ّ ِ
ُ

» حتديـد النـسل « تدور املناقشة فيها حول موضوع ، تليفزيونية يف أحد األقطار 

ِيف نظر الرشيعة اإلسالمية ، وكانت دهشة الرجل املكلـف بـإدارة النـدوة بالغـة  َّ

 تأييـد التحديـد أو معارضـته حتـى هل هتدف الندوة إىل: حني قال له هذا العامل 

 . ) ١(» ِّأهيء نفيس ؟ 

                                                           

=  ، من سلـسلة ٩٢ص ، يوسف القرضاوي /الصحوة اإلسالمية بني اجلحود والتطرف ، د) 1(
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 ا ا ج :  

تلك بعـض األسـباب ، وأمـا العـالج فيكـون بإزالـة أسـباب الـداء ، وعليـه 

ينبغي إزالة األسـباب التـي تعـود إىل البيئـة ، وكـذلك األسـباب التـي تعـود إىل 

 .اخلطيب ، التي أرشنا إليها سابقا 

ِرتحـات ـ بإمجـال ـ آمـال أن تـسهم يف العـالج وأذكر بعـض املق عـىل النحـو ، ُ

 : التايل 

، ُوتـأمني احتياجـاهتم ، ُــ جيب حتقيق الكفاية للدعاة والوعاظ يف معاشهم ١

ّوعدم هتديدهم يف أرزاقهم ، أو تعمد إشغاهلم بتدبري أقواهتم  ُ
ِ . 

ِــ جيب إلغاء القوانني املقيدة حلرية الوعاظ والدعاة وامل٢
ُهددة هلم ، وتركهم ِّ ِ ِّ

خيطبون بحرية ، ويبلغون ما عندهم من علـم ، ويعرضـون اإلسـالم بـشموله ، 

 . ٍيف إطار التزام كامل بآداب الدعوة إىل اهللا 

ّــــ أن ال تتبنــى الدولــة أفكــارا أو توجهــات معاديــة لإلســالم ، وأن يلتــزم ٣ ً

 يعرضـوا مـا يعـاكس القائمون عىل وسائل اإلعـالم والثقافـة بـأن ال يقـدموا أو

 . مبادئ اإلسالم 

ــورهتم أو ٤ ــشويه ص ــدم ت ــرامتهم ، وع ــيانة ك ــامء وص ــة العل ــظ مكان ـــ حف ـ

التشكيك يف رسالتهم ، والرضب بقوة عىل أيدي من خيرجـون عـىل هـذا اخلـط 

 . بأي شكل من األشكال 

ــدعاة ٥ ــريج ال ــل وخت ــداد وتأهي ــة بإع ــالمية املعني ــسات اإلس ــىل املؤس ـــ ع ـ

                                                           

 . قطر ، ط الثالثة ، كتاب األمة = 
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 ومن يقومون بالعمل يف جمال الوعظ الديني ، مراجعة مناهجهـا ، اإلسالميني ،

وتقوية اإلجيابيات ، وتـاليف القـصور والـسلبيات ، يف مجيـع مراحـل اإلعـداد ، 

 . ثم التوظيف ، والتدريب ، والتأهيل ، ًبدء باالنتقاء 

ــــ التوســع يف إنــشاء معاهــد ومــدارس الــدعاة ، واالهــتامم فيهــا بتخــريج ٦

 . بارعني ، والوعاظ املقتدرين اخلطباء ال

 ــ عدم حرمان سـاحة الـدعوة اإلسـالمية مـن العلـامء الكبـار ، والفرسـان         ٧

ّاألبطــال ، وإذا حــدث مــن أحــد جتــاوز فيحقــق معــه مــن قبــل علــامء خمتــصني  َ
ِ ٍُ َّ ٌ

وخملصني ، وال يتم إبعاده بناء عىل تقارير حيررها بعـض اجلهلـة الـذين ال صـلة 

 واخلطابة ، وال ورع لدهيم ، وعدم خضوع العلامء لألهواء السياسية هلم بالعلم

 . املتقلبة 

ُ ــــ عــىل اخلطبــاء الــدعاة والوعــاظ اإلســالميني االهــتامم بتكــوين أنفــسهم ٨

ٍعلميــا وفنيــا ، والعمــل عــىل رفــع مــستواهم مــن حــني إىل آخــر ، حتــى يكونــوا  ُ � �

 .ّمؤثرين يف عرضهم ، وحمققني ألهدافهم 

ىل اخلطيـب الداعيـة أن يكـون صـورة صـادقة ملبـادئ دعوتـه ، وقـدوة ــ عـ٩

صاحلة أمام مجهوره ، يتحىل بمكارم األخـالق ومجيـل الـصفات ، ويـتخىل عـن 

 . سفاسف األمور ويسء العادات 

َــ عىل اخلطيب الداعية أن يكون صاحب دعـوة ، ال جمـرد موظـف ، وأن ١٠

س ، وتبليغ اإلسـالم ونـرشه ، وأن خيلص هللا يف عمله ، وحيرص عىل هداية النا

ُيضحي يف سبيل ذلك ابتغاء مرضاة اهللا ، وأن يثبت عىل مبادئـه ، ال جيامـل عـىل  َ ِّ َ
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         حـساهبا ، وال خيــالف مــا يعتقــد أنــه احلـق ، أو يقــول بغــريه ، اسرتضــاء هلــذا أو

 . ذاك 

 .واهللا املوفق واهلادي إىل سواء الرصاط

  .واحلمد هللا رب العاملني 
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اا  

حممـد حممـد حـسني ، مؤسـسة /االجتاهات الوطنيـة يف األدب املعـارص ، د - ١

 . م ١٩٨٤هـ  ١٤٠٥الرسالة ، بريوت ، ط السابعة 

يـان إحياء علوم الدين ، اإلمام أبو حامـد حممـد بـن حممـد الغـزايل ، دار الر - ٢

 . م ١٩٨٧هـ  ١٤٠٧للرتاث ، القاهرة ، ط األوىل 

اإلخــوان املــسلمون أحــداث صــنعت التــاريخ ، حممــود عبــد احللــيم ، دار  - ٣

 . اإلسكندرية ، الدعوة 

ــدين  - ٤ ــدنيا وال ــرصي ، أدب ال ــب الب ــن حبي ــد ب ــن حمم ــيل ب ــسن ع أليب احل

ط ، قـاهرة الدار املرصية اللبنانية ، ال، املاوردي ، حتقيق حممد فتحي أبو بكر 

 . م ١٩٨٨هـ  ١٤٠٨األوىل 

حممد عبـد القـادر أبـو فـارس ، /إرشادات عامة لتحسني خطبة اجلمعة ، د - ٥

 . ّدار الفرقان ، عامن 

أمحـد أبـو /البداية والنهاية للحافظ إسامعيل بن كثري الدمـشقي ، حتقيـق د - ٦

هـــ ١٤٠٨ملجــم وآخــرين ، دار الريــان للــرتاث ، القــاهرة ، ط األوىل 

 . م ١٩٨٨

البيان والتبيني أليب عثامن عمـرو بـن بحـر اجلـاحظ ، حتقيـق عبـد الـسالم  - ٧

 . بريوت ، حممد هارون ، دار اجليل 

 . تاريخ األدب العريب ، أمحد حسن الزيات ، دار هنضة مرص ، القاهرة  - ٨
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تاريخ األدب العريب يف العرص العبايس الثاين ، إبراهيم عـيل أبـو خـشب ،  - ٩

 . دار الفكر العريب 

ــاريخ -١٠ ــايف ، دت ــديني والثق ــسيايس وال ــالم ال ــراهيم ، دار / اإلس ــسن إب ح

 .  م ١٩٦٤ط السابعة ، األندلس ، بريوت 

ــاريخ اإلســالمي ، حممــود شــاكر ، املكتــب اإلســالمي ، بــريوت ، ط  -١١  الت

 . م ١٩٩١هـ  ١٤١١السابعة 

 . تذكرة الدعاة ، البهي اخلويل ، دار الندوة اجلديدة ، بريوت  -١٢

عبد الرمحن /طاليس ، الرتمجة العربية القديمة ، حتقيق داخلطابة ، أرسطو  -١٣

 . م ١٩٥٩بدوي ، مكتبة النهضة املرصية ، القاهرة 

اخلطابة أصوهلا تارخيها يف أزهى عصورها ، حممـد أبـو زهـرة ، دار الفكـر  -١٤

 . م ١٩٨٠العريب ، القاهرة ، ط الثانية 

بدون ( حممد عزيز ، عبد الغفار /اخلطابة الدينية بني النظرية والتطبيق ، د -١٥

 . م ١٩٨٢هـ  ١٤٠٢) دار النرش 

عبـد اجلليـل عبـده شـلبي ، دار الــرشوق ، /اخلطابـة وإعـداد اخلطيـب ، د -١٦

 . م ١٩٨٧هـ  ١٤٠٨القاهرة ، ط الثالثة 

سنن ابن ماجه ، احلافظ أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويني ، حتقيق حممـد  -١٧

 . فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر 

احلافظ سليامن بن األشـعث السجـستاين ، حتقيـق صـدقي ، داود سنن أيب  -١٨

 . م ١٩٩٤هـ ١٤١٤حممد مجيل ، دار الفكر ، بريوت 
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سنن الرتمذي ، احلـافظ أبـو عيـسى حممـد بـن عيـسى بـن سـورة ، حتقيـق  -١٩

 . م ١٩٩٤هـ ١٤١٤صدقي حممد مجيل العطار ، دار الفكر بريوت 

بـــد الـــرمحن الـــدارمي ســـنن الـــدارمي ، اإلمـــام احلـــافظ عبـــد اهللا بـــن ع -٢٠

السمرقندي ، حتقيق فؤاد أمحد زمريل ، خالد السبع العلمي ، دار الكتـاب 

 . م ١٩٨٧هـ ١٤٠٧ط األوىل ، بريوت ، العريب 

ســنن النــسائي بــرشح احلــافظ جــالل الــدين الــسيوطي وحاشــية اإلمــام  -٢١

 . م ١٩٨٧هـ ١٤٠٧السندي ، دار احلديث القاهرة ، 

اإلمـام حممـد بـن أمحـد بـن عـثامن الـذهبي ، سري أعالم النـبالء ، تـصنيف  -٢٢

 ، ط الثانيـة، بـريوت ، حتقيق شعيب األرنؤوط وآخـرين ، مؤسـسة الرسـالة 

 . م ١٩٩٢هـ ١٤١٢

السرية النبوية البن هـشام ، حتقيـق مـصطفى الـسقا ، إبـراهيم األبيـاري ،  -٢٣

 . عبد احلفيظ شلبي ، دار الوفاق ، بريوت 

 . افة واألقالم املسمومة ، أنور اجلندي ، دار االعتصام ، القاهرة  الصح -٢٤

 . صحيح مسلم برشح النووي ، دار الريان ، القاهرة  -٢٥

العقد الفريد ، أمحد بن حممد بن عبد ربـه األندلـيس ، حتقيـق حممـد سـعيد  -٢٦

 . م ١٩٤٠هـ ١٣٥٩العريان، املكتبة التجارية الكربى، القاهرة، ط األوىل 

 رشح صحيح البخاري ، للحافظ أمحد بن عيل بن حجر ، دار فتح الباري -٢٧

 . م ١٩٨٦هـ ١٤٠٧ط األوىل ، الريان للرتاث ، القاهرة 
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فقهيات عاملـات ، حممـد خـري يوسـف ، دار طويـق ، الريـاض ، ط األوىل  -٢٨

 . هـ ١٤١٤

 . أمحد حممد احلويف ، هنضة مرص ، القاهرة /فن اخلطابة ، د -٢٩

ط األوىل ، ار ومكتبــة اهلــالل ، بــريوت فــن اخلطابــة دايــل كــارنغي ، د -٣٠

 . م ١٩٨٥

 . فن اخلطابة وإعداد اخلطيب ، عيل حمفوظ ، دار االعتصام القاهرة  -٣١

القاموس املحيط ، الفريوز آبادي ، مؤسسة الرسالة ، بـريوت ، ط الثانيـة  -٣٢

 . م ١٩٨٧هـ ١٤٠٧

ي ، جممع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين عيل بن أيب بكـر اهليثمـ -٣٣

ط ، بتحرير احلافظني العراقي وابن حجر ، دار الكتـاب العـريب ، بـريوت 

 . م ١٩٨٢هـ ١٤٠٢الثالثة 

جمموعة رسائل اإلمام الـشهيد حـسن البنـا ، دار الـدعوة ، اإلسـكندرية ،  -٣٤

 . م ١٩٩٠هـ ١٤١١

مكتبـة ، خمتار الصحاح ، اإلمام حممد بن أيب بكر بـن عبـد القـادر الـرازي  -٣٥

 . م ١٩٨٨لبنان ، بريوت 

املــستدرك عــىل الــصحيحني للحــافظ أيب عبــد اهللا احلــاكم النيــسابوري ،  -٣٦

 . وبذيله التخليص للحافظ الذهبي ، دار املعرفة ، بريوت 

مـسند اإلمـام أمحــد بـن حنبـل ، أيب عبــد اهللا الـشيباين ، دار إحيـاء الــرتاث  -٣٧

 . م ١٩٩٣هـ ١٤١٤ط الثانية ، العريب ، بريوت 
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عوة والـدعاة ، الـشيخ حممـد الغـزايل ، دار الكتـب مع اهللا دراسات يف الـد -٣٨

 . م ١٩٨١هـ ١٤٠٣اإلسالمية ، القاهرة ، ط اخلامسة 

 . املعجم الوسيط ، جممع اللغة العربية بالقاهرة ، دار عمران ، ط الثالثة  -٣٩

مفــردات ألفــاظ القــرآن ، العالمــة الراغــب األصــفهاين ، حتقيــق صــفوان  -٤٠

 . م ١٩٩٢هـ ١٤١٢ ط األوىل عدنان داوودي ، دار القلم دمشق ،

مقدمة ابن خلدون ، العالمة عبد الـرمحن بـن حممـد بـن خلـدون ، حتقيـق  -٤١

 . عيل عبد الواحد وايف ، هنضة مرص ، القاهرة ، ط الثالثة /د

ــاء  -٤٢ ــال ، دار إحي ــفيق غرب ــد ش ــإرشاف حمم ــرسة ، ب ــة املي ــوعة العربي املوس

 . م ١٩٦٥بريوت ، صورة طبق األصل من طبعة ، الرتاث العريب 

املوطأ ، لإلمام مالك بن أنس ، حتقيق حممد فـؤاد عبـد البـاقي ، دار إحيـاء  -٤٣

 . م ١٩٨٥هـ ١٤٠٦بريوت ، الرتاث العريب 

هدايــة املرشــدين إىل طــرق الــوعظ واخلطابــة ، الــشيخ عــيل حمفــوظ ، دار  -٤٤

 .   االعتصام 
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تس ا  

   ا                                                 اع                 

 ٥ ..............................................................مقدمة

 ١١ ......................................اخلطابة وتارخيها: الفصل األول 

 ١٣ ..............................اخلطابة وأمهيتها : املبحث األول 

 ١٣ .......................................تعريف اخلطابة 

 ١٥ ..........................................علم اخلطابة 

 ١٥ ........................نشأة فن اخلطابة وعلم اخلطابة 

 ١٨ ......................................موضوع اخلطابة 

 ١٩ ...................................الغاية منها وأمهيتها 

              ٢٢ ...................اخلطابة يف موكب الدعوة اإلسالمية 

 ٢٤ .........  ومهاراته اخلطابية يف الدعوةِّ اجلوزيُابناإلمام                           

 ٢٨ ................................املرأة الداعية واخلطابة 

  ٣٣ ........................................أركان اخلطابة 

 ٣٥ ....................... ملحات يف تاريخ اخلطابة :املبحث الثاين 

 ٣٦ .............................اخلطابة قبل اإلسالم : ًأوال 

 ٣٦ .................................ـ اخلطابة عند اليونان ١

 ٣٩ ..........................نامذج من خطب ذلك العرص 
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                                                ا    اع                 

 ٤١ ............................... ـ اخلطابة عند الرومان ٢

 ٤٣ ............................نامذج من خطب هذا العرص 

 ٤٥ ............... ـ اخلطابة عند العرب يف العرص اجلاهيل ٣

 ٤٨ ..........................نامذج من خطب ذلك العرص 

 ٥١ .................... ية اإلسالميف العصوراخلطابة : ًثانيا 

 ٥١ ...................................عرص صدر اإلسالم 

 ٥٥ ............................نامذج من خطب هذا العرص 

 ٦٠ ........................................العرص األموي 

 ٦٥ ............................ب هذا العرصنامذج من خط

 ٦٨ ........................................العرص العبايس 

 ٧٣ ..................................من خطب هذا العرص 

 ٧٦ ..............................اخلطابة يف العرص احلديث 

 ٨١ ........................نامذج من اخلطابة يف هذا العرص 

 ٨٥ ...................................اخلطيب وفن اإللقاء: الفصل الثاين 

 ٨٧ ............................. مقومات اخلطيب :املبحث األول 

 ٨٧ .....................أمهية دور اخلطيب يف املقام اخلطايب

 ٨٩ .......................................مقومات اخلطيب



 س ات
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ع                 ا     ا                                               

 ٨٩ .......................أمهية االستعداد الفطري والنفيس

 ٩٠ ........................التعلم واملران طريق إىل اإلجادة 

 ٩٤ ...........................................قوة الذاكرة  

 ٩٤ ..............................من عوامل حتسني الذاكرة

َّهل يفضل حفظ اخلطبة بالنص ؟ ّ ُ....................... ٩٧ 

 ٩٨ .........................................حضور البدهية 

 ١٠١ ........ِتج عليه فحسن ختلصه بحضور بدهيته ُأ ــ من أر

 ١٠٣ ..........ُب ــ من أرتج عليه فأخفق يف حسن التخلص 

 ١٠٤ ...........................................رباطة اجلأش

 ١٠٥ .............احللم وسعة الصدر  يف أثناء املوقف اخلطايب

 ١٠٦ ..........................................قوة املالحظة 

 ١٠٨ ........................................فصاحة اللسان 

 ١٠٩ .......................................من عيوب النطق 

 ١١٢  ...َهل يمكن لطالب اخلطابة التغلب عىل هذه العيوب ؟

 ١١٢ ...................................ثقافة اخلطيب الداعية

 ١١٣ ................................أخالق اخلطيب الداعية

 ١١٥ ..................................... فن اإللقاء:املبحث الثاين 
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                                               ا     اع                 

 ١١٥ ............................أمهية حسن اإللقاء وجودته 

 ١١٦ ................................مقومات اإللقاء احلسن 

 ١١٦ .......................................أ ــ حيوية اإللقاء 

 ١١٧ ...........................حسن توظيف الصوت ب ــ 

 ١٢١ .....................................جـ ــ وقفة اخلطيب 

 ١٢٢ ............................................د ــ اإلشارة 

 ١٢٧ .....................................هـ  ــ  حسن املظهر 

 ١٢٨ ..........................................و ــ األسلوب 

 ١٣١ ................صحيفة برش بن املعتمر يف تعليم اخلطابة

 ١٣٥ ...............................إعداد اخلطبة وتكوينها: الفصل الثالث 

 ١٣٧ .......................وأجزاؤها ،  بناء اخلطبة : املبحث األول 

 ١٣٨ .......................... اخلطبة بني اإلعداد واالرجتال 

 ١٣٨ ........................................اإلعداد وأمهيته 

 ١٤١ .....................أحوال يلزم فيها التحضري واإلعداد

 ١٤٣ .........................................طرق التحضري 

 ١٤٦ ...............................................االرجتال

ِبعض األحوال امللجئة إىل االرجتال ُ..................... ١٤٧ 
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                                               ا     اع                 

 ١٤٨..........................ني عىل إجادة االرجتالأمور تع

 ١٤٩ ..................................مراحل تكوين اخلطبة 

 ١٥١ .....................................أ ــ اختيار املوضوع 

 ١٥٦ ........................ب ــ تقسيم املوضوع إىل عنارص 

 ١٦٠ ..........................ج ــ مجع األدلة واملادة العلمية 

 ١٦٤ ............................................د ــ التنسيق 

 ١٦٤ ..........................................أجزاء اخلطبة 

 ١٦٥ .............................................ــ املقدمة ١

 ١٧٢ ....................................ــ عرض املوضوع ٢

 ١٧٣ ..................وعمن عوامل النجاح يف عرض املوض

 ١٧٦ ..............................................ــ اخلامتة ٣

 ١٧٨ ...........................هـ ــ التعبري والصوغ اخلطايب 

 ١٧٨ أمور يلزم مراعاهتا حلسن صياغة وجودة مضمون اخلطبة

 ١٨٩ ....... بني اخلطبة وبعض فنون القول األخرى :املبحث الثاين 

 ١٨٩ ...........................................أ ــ املحارضة 

 ١٩٠ ...........................................ب ــ الدرس 

 ١٩٥ ............................................ج ــ املناظرة 



رات او ا   

 

316 

                                               ا     اع                 

 ٢٠٠ .................................د ــ األحاديث القصرية 

 ٢٠٣ ..........................................نامذج تطبيقية 

 ٢٠٣ .........»كيف نحيا بالقرآن « خطبة مجعة بعنوان : ًأوال 

 ٢١٩ .........................»التضحية « حمارضة عن : ًثانيا 

ٌّدرس مسجدي بعنوان : ًثالثا   ٢٣٣ » سلوك املسلم يف املناسبات « :ٌ

  :من حقوق األبناء عىل اآلباء « : حديث قصري بعنوان : ا رابع

 ٢٤٤ ................................»  اختيار االسم احلسن 

 ٢٤٨ .......مناظرة بني عبد اهللا بن عباس واخلوارج   : خامسا

 ٢٥٣ ........................................أنواع اخلطب:  الفصل الرابع 

 ٢٥٥ ........... أنواع اخلطب بني القديم واحلديث:املبحث األول 

 ٢٥٥ ...............................أنواع اخلطب عند أرسطو

َب عند املحدثني أنواع اخلط ْ............................ ٢٥٦ 

 ٢٥٦ ...................مالحظة رضورية عىل تقسيم اخلطابة

 ٢٥٩ .............................اخلطب السياسية : املبحث الثاين 

 ٢٦٠ ..................................ة نتخابيأ ــ اخلطب اال

 ٢٦٢ ....................................بية لنياب ــ اخلطب ا

 ٢٦٧ ........................... اخلطب القضائية :املبحث الثالث 
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       ا                                             اع                 

 ٢٧١ ........................... اخلطب العسكرية :املبحث الرابع 

 ٢٧٣ ...........................اخلطب املحفلية : املبحث اخلامس 

 ٢٧٦ .............................الوعظ الديني: املبحث السادس 

 ٢٧٦ ........................................أمهيته ورضورته

 ٢٧٨ ................ُورشف الواعظ ، مكانة اخلطابة الوعظية 

 ٢٨٠ .............................تنوع خطب الوعظ الديني 

 ٢٨٥ ........................أسباب ضعف اخلطابة الوعظية 

 ٢٨٦ ........................... تعود إىل البيئة األسباب التي

 ٢٩٣ .........................األسباب التي تعود إىل اخلطيب

 ٢٩٨ ....................................عالج هذا الضعف 

 ٣٠١ .............................................................املراجع

 ٣٠٩ .................................................فهرس املوضوعات 

 

***** 



ا  
  . إ   :د.أ 

 * ة واا  ذ ورأ  
أ   ،ال ا   

زا   رة ةوا.  
 * ا  ١٣٨٥ ١٩٦٥،  

   "د "  ،"  
"ا  ، ..  

 *   آن اا    ،ب اّ   ا
            ل اأ   ّج أن إ ،ا ز  ا

   زا   رة ة١٤٠٧وا ١٩٨٧ .  
 *     ة ل اأ   راها ل درم

  زا ١٤١٦ ١٩٩٦.  
 *     إ ا دا ا  رّج     در   أن 

 ، ر  اة وا ا،       ٢٠٠٥  " أذ"
  رة ةوا ل اأ  ٢٠٠٨.  

أذ   از، و  إاد اة زارة            * 
           ر   ،  ا ف، واوا

   ا دا   ا.  
   ا ا اا  اة           * 

زا   ،ة اوا.  
 *          ث اراه واوا ا د ر 

ا ،           ا و وم  فأ ا
و ر.  

 *ا ا   ن ا  .  
 *     أ  ولا ِ دا ن ،زاررات ، ووا ،  و  ،



 

 

م د و ،  أنّ          وأ، ورك  أ   
  ل ا واوات واات، وا          إت
ت،اوا وما ات واوا ،.  

  :  اث وات،   د *
  .  اي واا  .. او اي ١
٢ا ا درا إ   .  
٣  ا ا  و  يو اا   ..  ه

  .    ا ورات ا٤                      .وآره
٥ ا  وا ا  اق  ) ..    

  ).را ااق
٦ ت ا   ا  و ] .رد   

  ]. ) واد مة ة(ب 
٧    ا أ رة.. آدأ  ] .ب رد  )  أ

     رة واا  ا  آد ( ا    ر
 را.[               ٨ا ا   .  

٩ ا ة إا  وة وأا     .  
  .       اة ااة  غ  اداع١٠
١١  ا و ا ا .  
١٢دا اف ا ور اا .  
١٣ ّة اا  ورةو  .  
١٤   ء  ةا   "  ط أ  "  أ

"١٥            ". اا  ق ا  ر     .  
١٦  ا ا    .  
١٧ق ا ا ا اا  .  
    .    آن١٨
١٩      تِةا ا .  
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