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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
  يهده  من  أعمالنا سيئات  ومن  أنفسنا  شرور  من  ابهلل  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  حنمده  هلل  احلمد  إن        

  أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  هللا  إال  إله  ال  أن  وأشهد  ، له  هادي  فال  يضلل  ومن  ، له  مضل  فال  هللا
 .  ورسوله  عبده  حممدا  

   ن{ مسلمو   وأنتم  إال  متوتن  وال  تـقـاتـه  حق  اهلل  اتـقوا  آمنوا  الذين  أيها  }يا  قال تعاىل :

  ونساء    كثرياا  رجاالا   منهما  وبث  هازوج  منها  وخلق  واحدة  نفس  من  خلقكم  الذي  ربكم  اتقوا  الناس  أيها  يا }

 {رقيباا  عليكم  كان  اهلل  إن  واألرحام  به  تساءلون  الذي  اهلل  واتقوا

  اهلل  يـطع  ومن    ذنـوبكم  لـكم  ويـغفر    أعـمالكم  لكم  يصلـح  سديداا   قوالا   وقـولـوا  اهلل  اتـقوا  آمنوا  الذين  اأيه  يا }

 {عـظيـمـاا   فــوزاا   فــاز  دفـقـ  ورسوله

 بعد:  أما
  إذ  وتعاىل،  سبحانه  هللا  إىل  الدعوة  وسائل  أعظم  واحملاضرات.. من  والدروس  واملواعظ  اخلطب  إلقاء  فإن

  هبا  صدعوا  –  أمجعني  عليهم  وسالمه  ريب  صلوات  –  للرسل  والرئيسة  األوىل  الوسيلة  كانت   امللقاة  الكلمة  أن
 امللقاة  الكلمة  وألمهية،  منطق  وأصدق  ، كلمة   وأمجل  ، حرف  وأوضح  ، أسلوب  وأمجل  ، عبارة  أببلغ  أقوامهم  يف
  عرفة،  ويوم  اجلمعة،  يوم  كخطبة :الكربى  املناسبات  شعائر  من  جزءا    علتج    ، اإلسالم  يف  العالية  ومكانتها  ،

   ..واالستسقاء  والعيدين،

  آخر  إىل  وجادل..  وحاور،  هبا،  فخطب  ، ابلرسالة  أرسل  أن  منذ  ابلكلمة   هللا  رسول  استعان  وقد  هذا
 .الوداع  خطبة  يف  اإلسالم  تعاليم  أهم  خلص  حيث  أايمه

 .اخلطابة أصول ومن هنا أييت االهتمام بدراسة مادة : 
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 : لغة واصطالحًاالخطابة تعريف 
قال اجلوهري : خطب ، دى بنفسه وحبرف اجلر ـمن ابب قتل ، يتع ( خطب) فعله ، مصدر خلطابة ا لغة: خطابةال

 فالن خطيب القوم إذا كان هو املتكلم عنهم ، واجلمع خ طباء .ويقال : ، وخطابة  -بضم اخلاء  -على املنرب خطبة 
                                                                                              م املنثور املسجوع وحنوه .إىل أن اخلطبة عند العرب هي : الكال إسحاقوذهب أبو  

 قال ابن منظور يف لسان العرب : واخلطبة مثل الرسالة اليت هلا أول وآخر .
 التعريف في االصطالح :

 وضع العلماء عدة تعريفات للخطابة.
 .واالستمالة  ه الفرد اجلماعة قصد اإلقناعب : كالم منثور مؤلف خياطبوهيار التعريف اآليت وميكن أن خنت

وقد الحظ األقدمون واحملدثون أن للخطابة علما ، له أصوله وقوانينه  ؟هذا عن اخلطابة ، فماذا عن علم اخلطابة  
هج ومسالك ، وال جيعله ابلضرورة خطيبا ، بل يعطيه واحلقيقة أن هذا العلم يرشد دارسه إىل منا .خطيبا  د  من أخذ هبا ع  

آللة وقد يكون غري مؤهل الستعماهلا ، فهذا العلم إذن ال املصباح وال يضمن له الرؤية ، فقد يكون يف عينه رمد . ويعطيه ا
 ولكن يهديه ويدله على الطريق املستقيم. اإلنسانيشكل 

 علم الخطابة : تعريف
 .اخلطابة هناك تعريفات عدة لعلم  

 وقد مال كثري من احملدثني إىل تعريف نرتضيه لعلم اخلطابة ، وهو : 
 أصول وقواعد ترشد اإلنسان إىل فن خماطبة اجلماهري بطريقة إلقائية تشتمل على اإلقناع واالستمالة .

 التعريف :  مالحظات على
يوم علما مهما من العلوم الذي تعتمد عليها واستمالتهم فن قدمي وقد أصبح ال إلقناعهمال شك أن خماطبة اجلماهري   -1

عالم ، ، وتسمى أبمساء خمتلفة من فن اإل األمم كثريا  يف الداخل ويف اخلارج يف السلم واحلرب وقد أخذ أشكاال عدة
ذا املختلفة . ويعتمد ه األمساءغري ذلك من  إىل، علم الدعاية وفن التأثري  إىلالغزو الثقايف إىل احلرب النفسية  إىل

ة أبحوال األمم واألفراد ، ورغبات اجلماعات ايالفن على أسس وعلى قواعد معينة من املعرفة والدراسة والتجربة والدر 
ليد والقيم والشعوب وقياس االجتاهات وامليول واملواقف ، ومعرفة األحداث والوقائع والبيئات والدراية ابلعادات والتقا

 ذلك . واملعتقدات ، إىل غري

ما خيدم فكرته وهدفه املراد . مبا  إىلاخلطيب البارعة يف استغالله فيما يريد وتوجيهه  الذي تقدم يلزمه ملسة وكل هذا
يوافق مقتضى احلال ، وهذا هو الفن املطلوب استخدامه والرباعة فيه . مؤيدا كل ذلك ابحلجج والرباهني واألدلة على 

 صدق دعواه فيما يقصد ويريد.
،  د وبدون اجلمهور ال خطيب وال خطبةمبا يري إقناعهمن اجلمهور الذي يقصده اخلطيب ويريد  البد يف اخلطابة    -2

فمن حيادث فردا ال يسمى خطيبا ، وال تسمى تلك احملادثة خطبة ، وال حيتاج يف مثل هذا إىل هلجة خطابية وإمنا 
 يكفيه أن يشرح املعىن بصوت هادئ وطريقة مألوفة.
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ومعىن هذا أن يكون اخلطيب على هيئة معينة يف احلديث من جهارة الصوت وجتسيم  قائية ،تكون اخلطابة بطريقة إل -3
غري  إىلاملعاين وإتباع األساليب البالغية واالقناعية ، وقد يصاحب ذلك شيء من االنفعال مع بعض اإلشارات ابليد 

 ذلك من لوازم اإللقاء االقناعي والتأثريي.

ى حجج وبراهني وأدلة يستطيع هبا اخلطيب أن يربهن على صحة دعواه وصواب يكون الكالم مقنعا فيشمل عل أن -4
ما يريد ، أما إذا خلت اخلطبة من هذا فإن ذلك يكون إبداء لرأي صاحبه أو إعالان عن شيء ، أو يكون هترجيا أو 

 صياحا ال يؤدي إال إىل نفور أو ضياع للوقت واجلهد ، وقد يؤدي إىل عكس املطلوب .

، واستجاشة  األحاسيسعناصرها ، إاثرة العواطف وبعث  أهماخلطبة على عناصر أتثريية ، فإن من مل تأن تش -5
واملغامرة ،  اإلقدامالعزائم ، وهلذا كانت اخلطبة دائما تسبق األحداث العظام ، للرتغيب أو االندفاع أو الرتهيب ، أو 

والدفع والتحريض قناع فاع إليها ، ولكن اخلطبة تكون لإلألن السامع قد يقتنع بفكرة ما مث ال يعنيه تنفيذها أو االند
. ختتلف عن املنشور وعن  اإلعالمواالستجاشة ، أو اإلقدام والتنفيذ واحلماس فتختلف بذلك عن كثري من وسائل 

 املقال وعن الدرس واحلديث .

 نشأة الخطابة
البشري للتوجيه واإلرشاد والقيادة للسري يف هذه نشأت اخلطابة من قدمي مع اإلنسان األول ألهنا شيء يقتضيه التجمع 

 احلياة.
 ل يوم وجاء هبا رسل هللا سبحانه وتعاىل ، قال جل ثناؤه :وقد صاحبت اهلداية الرابنية البشرية من أو  

َا َكذ ب وه  { )       ون( سورة املؤمن44}مث   أَْرَسْلَنا ر س َلَنا تـَتـْرَا ك ل  َما َجاء أ م ة  ر س وهل 
ٌة بـَْعَد الرُّس لِّ { )وقال يف حمكم التنزيل : رِّيَن َوم نذِّرِّيَن لَِّئال  َيك وَن لِّلن اسِّ َعَلى اّللهِّ ح ج   ( سورة النساء165}رُّس ال  مَُّبشهِّ

هنم شرو رسل هللا صلوات هللا وسالمه عليهم أمجعني روادا ألممهم وخطباء لشعوهبم . يهدوهنم إىل الطريق املستقيم ويب نوكا
وهلذا بعثوا ومعهم احلجة واحلكمة وصدق  .من مزالق الشيطان وعواقب اخلسرانابلفوز والسعادة وحيذروهنم من طرق الغواية و 

يَم َعَلى قـَْومِّهِّ نـَْرَفع  َدَرَجاٍت م ن ن َشاء إِّن  َرب َك َحكِّيٌم َعلِّيمٌ بقوله تعاىل :هللا  َناَها إِّبـْرَاهِّ تـ َنا آتـَيـْ  ( سورة األنعام33{ )}َوتِّْلَك ح ج 
ل و َعَلْيك ْم آاَيتَِّنا َويـ زَكهِّيك ْم َويـ َعلهِّم ك م  اْلكَِّتاَب َواحلِّكْ وقال تعاىل : َمَة َويـ َعلهِّم ك م م ا ََلْ َتك ون واْ }َكَما أَْرَسْلَنا فِّيك ْم َرس وال  مهِّنك ْم يـَتـْ

 ( سورة البقرة151تـَْعَلم وَن{ )
 .ابحلجة ويبلغون ابليت هي أحسن أبنصع بيان وأقوم منطق وأفضل كلمة يعلمون احلكمة ويقارعون فهم 
وكان مقابلو الرسل ومعاندوهم خطباء وأصحاب كلمة وبيان استطاعوا هبذا استدراج الشعوب واالستيالء على أفكارهم  

شخصه ومكانته هو  إىلمن خطب فرعون لشعبه ، يسفه موسى ويلفت الناس  إىل خطبةوعقوهلم وأرزاقهم . ولننظر يف ذلك 
ر ونَ }َواَنَدى فِّْرَعْون  يفِّ قـَْومِّهِّ قَاَل اَي قـَْومِّ أَلَْيَس ِلِّ م ْلك  مِّْصَر َوَهذِّهِّ اأْلَنـَْهار  جَتْرِّي  -قال تعاىل : ( أَْم َأاَن 51) مِّن ََتْيتِّ أََفاَل تـ ْبصِّ

ْن َهَذا ال ذِّي ه وَ  ٌر مهِّ ( 53َلْواَل أ ْلقَِّي َعَلْيهِّ َأْسوِّرٌَة مهِّن َذَهٍب َأْو َجاء َمَعه  اْلَماَلئَِّكة  م ْقرَتِّنِّنَي{ )فَـ  (52) َمهِّنٌي َواَل َيَكاد  ي بِّني   َخيـْ
قِّنَي{ )وقال تعاىل :   ( سورة الزخرف54}فَاْسَتَخف  قـَْوَمه  فََأطَاع وه  إِّنـ ه ْم َكان وا قـَْوم ا فَاسِّ

ستخفهم ابلكلمة اللعوب واحلجة امللتوية والدليل الكاذب . اوهلم الناس وعق فقد كان فرعون خطيبا ابرعا  يف سرقة أفكار 
 .ذلك يف آايته وقد بني القرآن الكرمي 

 . األنبياء يف الكلمة ويف التبليغ هبا معروف ومدون يف القرآن الكرمي ويف األحاديث عن رسول هللا  واتريخ
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 اليوانن واخلطابة :
ن علم من دو   أولن إ فيقولون ، وأما علم اخلطابة فإن الباحثني علمنا أن اخلطابة قدمية قدم اإلنسانية  

كليس ، قويت فيهم الرغبة إىل القول واشتدت  ألن أهل أثينا يف عصر بريوذلك اخلطابة وجعل له أصال وقواعد هم اليوانن .
على  ملناصب العالية وقفا  وأصبحت الوظائف الراقية وا لقاءاإلفيهم دواعيه ، فاغرم الناس ابلفصاحة وحب الكلمة وحسن 

وتطويع  اإللقاءأصحاب الفصاحة وملوك البيان.واجتهت عقول الناس وجهودهم إىل تعلم اخلطابة والدربة عليها والتمرين على 
 اللسان للنطق الصحيح والبيان الفصيح. 

لبلغاء الناهبني ، وبقياس نينها مبالحظة اخلطباء الناجحني واهذا ظهرت خنبة من العلماء تستنبط قواعد وقواوألجل  
وميوهلم ومدى استجابتهم ألنواع احلجج والتصرفات ، واألقوال ،  ورغباهتمذاك ومراقبة أحوال الناس مقدار التأثر من هذا أو 

اخلاصة هبذا الفن ، وكانت يف بدء أمرها ال تقبل إال الشباب األغنياء وأصحاب املكانة املرموقة يرسلهم  مث أنشئت املدارس 
 ووهم ليتعلموا اخلطابة وطريقة األداء على يد أساتذة متخصصني يف هذا الفن.ذ

 [ اخلطابة:        ] وقد جاء هذا العصر أرسطو . فجمع قواعد علم اخلطابة ، وضم شوادره وأودع ذلك يف كتاب مساه 
فنشطت فيه اخلطابة نشاطها يف العصر  فاختذه الناس أصال هلذا العلم ومرجعا يرجعون إليه ، مث جاء بعد ذلك العصر الروماين

 اليوانين وبلغت بذلك شأوا بعيدا.
 اخلطابة عند العرب : 

وجهتنا إىل األمة العربية وجدانها قد بلغت من الفصاحة والبالغة والبيان ما َل تبلغه أمة من  وإذا وجهنا  
 من أشهر خطباء العرب قس بن ساعدة وكان ،جمدهابعدها . وكان الشعراء والبلغاء هم فخر القبيلة وعزها و  أواألمم قبلها 

. وإذا وعيتم فانتفعوا ، إنه من عاش مات ومن مات فات وكل  اامسعوا وعو الناس  أيها" اي األايدي ، الذي يقول يف خطبته 
 . ...وأمهات ، وأحياء وأموات ، مجع وشتات آايت بعد آايت  وآابءما هو آت آت . مطر ونبات ، وأرزاق وأقوات 

ومن  ابإلنسانالعرب من حوادث األايم ومما حييط  واستنتاجهذه اخلطبة الرائعة جزالة اللفظ وقصر الفواصل  يف نرى 
ه على فكرته وعلى وضوح غايته . مما يظهر براعة اخلطيب ورسوخ قدمه يف ، وكأنه جيول يف الكون ليستدل ب الطغاةمصارع 

، خارجة بن سنان خطيب داحس والغرباء ، وخويلد بن عمرو املشهورين  عاَل البيان واحلجة . وكان من خطباء العرب
 كثري.، وأكثم ابن صيفي وغريهم   الغطفاين خطيب يوم الفجار

العربية مبعجزة َل أيت نيب أو يبعث هبا رسول ، أال وهي كتاب يتلى وبيان يقرأ ، فاق   ةاألميف  وبعث الرسول  
}ق ل ل ئِّنِّ اْجَتَمَعتِّ اإلِّنس  َواجلِّنُّ َعَلى َأن أَيْت واْ مبِِّّْثلِّ وصدق هللا س واجلن إىل يوم القيامة اإلن كالم البشر وقدرة اخللق وبالغة

 ( سورة اإلسراء33َهَذا اْلق ْرآنِّ اَل أَيْت وَن مبِِّّْثلِّهِّ َوَلْو َكاَن بـَْعض ه ْم لِّبَـْعٍض َظهِّري ا{ )
 حمفوظ ومدون. تراث رسول هللا و  وأخطبهمأفصح الناس وأبلغهم  وكان رسول هللا  
ولقد بلغت اخلطابة زمن اخللفاء الراشدين املكانة املرموقة والالئقة هبا ، فكان اخللفاء خطباء ، خيطبون الناس يف  

 اجلمع واألعياد واملناسبات وخيطبون اجليوش ويوجهون القادة.
البيان وقوة احلجة وجزالة العبارة ورقتها . وجتنبت  نصاعةاقتبست اخلطبة من القرآن  الكرمي ومن السنة املطهرة وقد  

 سجع الكهان والفخر والغرور ومدح القبيلة وننت العصبية واستعالئها ابآلابء إىل غري ذلك من عادات اجلاهلية.
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 نطاق الرسالة العاملية إىل شغاف القلوب وغزت كل جنس ولون وارتفعت إىلووصلت  التأثريفاكتسبت بذلك قوة  
القرآن  ءجمية اإلنسانية والعزة الرابنية . وطغت بذلك على الشعر ، حىت ترك بعض الشعراء الفحول الشعر بعد يقواحلق

 الكرمي والسنة ملا هلما من أتثري وبالغة ال يرقى إليهما شيء .
 

 :_ها اخلطب من دينيه وسياسية واجتماعية إىل غري ذلك نذكر من أنواعتشرتك فيها كل  للخطابة خصائص عامةو 
املنطق : أوهلا  –ينابيع اليت متدها مباء احلياة ورى البقاء تعتمد اخلطابة على عناصر ثالثة تكون هلا تلك العناصر كال -1

يم مصدق عند الناس . أقوال احلكماء واحلوادث املنقولة عن ثقة واألخبار املروية عن حكيم أو عظ :واحلجة ، واثنيها 
 زج كل هذا بصورة من براعة الفنان وعاطفة اإلنسان وخيال الشاعر.اخلطيب الذي مي صنعة :اثلثها

من استعمال املنطق إن كان من خياطبهم أقواما ، وقد غلبت عليهم  روقد يعمد اخلطيب يف حاالت كثرية إىل اإلكثا  
لظنيات إذا كان من خياطبهم احلكماء وكثري من ا أقوالاحلياة الفكرية والعقلية فال يرضيهم إال احلقائق عارية وقد يعمد إىل 

 الزعماء أو القادة  أومن يقدسون هؤالء احلكماء 
 وقد يكثر من استعمال العاطفة إذا كان خياطب بعض العوام أو من مييلون إىل مساع هذا اللون وتؤثر فيهم العواطف .

مفهوما فال يصح أن يستعمل اخلطيب  ا حبيث يكون الغرض الذي يهدف إليهبارة يف اخلطبة وظهور معانيهوضوح الع -2
فهام الناس أو تكون أعلى من مستوى الناس . فخطبة املثقفني غوية غامضة املعىن أو غريبة على أاخلطيب كلمات ل

واجلامعيني ختالف خطبة العامة ، وخطبة أخالط الناس ختالف خطبة الفئة الواحدة الختالف الدرجات  العقلية لكل منهم 
 الهتمامات.، واختالف الثقافات وا

وال أبس من توضيح بعض املعاين ابللغة العامية على أن يكون هذا يف أضيق احلدود ، أما استعمال اللغة العامية يف  
، فإن اللغة العربية ما تزال هي مفتاح التأثري حىت يف اخلطابة فإنه خيرجها عن كوهنا خطابة ويبعدها عن التأثري املطلوب  

 اجملتمعات العامية .
القصصي فيستعني اخلطيب بقصه قصرية أو حدث اترخيي لالستشهاد به على ما يقول ، وهذا  األسلوبقد يستعمل  -3

يعتمد ابلدرجة األوىل على نوع القصة ومناسبتها وموقعها وقصرها . فالقصص الذي يقع موقعة تكثر أفادته بشرط أن ال 
 للخطبة . األصليتكون طويلة تذهب بذهن السامع عن الغرض 

فخطب احلرب مقامات اخلطبة متعددة فيجب أن تكون عبارهتا حبسب املقام وجيب أن تكون حال اخلطيب كذلك .  -4
 غري خطب الزواج وخطب التبشري غري خطب التحذير .

ال تعتمد على تكلف القوايف أو األوزان ، وتستطيع أن توضح كل جوانب  ألهنا،  اإلقناعاخلطبة أقدر من الشعر على  -5
وضوع بغري تكلف وان متزج األحاسيس بغري عناء ، وان تدخل القصة واملثل واحلكمة يف ثناايها بغري أن خيتل املعىن ، كما امل

َتريف ، وهي مع ذلك تتمتع جبزالة اللفظ وحسن التعبري  أوتستطيع اخلطبة أن تستوعب النصوص بغري تبديل وال تغيري 
وأقوى منها يف التأثري واإلقناع  ،ة على صياغة املعاين ووصف األحاسيس وإبراز اآلمالكما أهنا أقدر من العامي  .وبرد العاطفة

 وإبراز احلجج والرباهني.
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مجوع كثرة وفئات خمتلفة ، خبالف الشعر فإنه ال يستطيع إجادته إال موهوب ، وال معاجلته إال  خلطبةاإجادة تستطيع  و
سع بكثري من جماالت الشعر . فال شيء حقريا كان أو جليال معقوال أو جماالت اخلطبة أو  نأأصحاب قرائح معينة . كما 

 حمسوسا إال دخل حكمها وخضع لسلطاهنا.
 اخلطابة يف تبليغ الدعوة :أمهية 

 اخلطابة فيما يلي : أمهيةتتلخص  
جب ، فالدعوة يلزمها ال به فهو واتبليغ الدعوة وما ال يتم الواجب إل إىل هللا واجبة ، ألهنا الزمة اخلطابة يف الدعوة -1

 وحامل هذا وسلطانه. ت داو ، واخلطابة رسول ذلك وبالغةصوت قوي وفكر ذكي وبيان انصع وصو 
اخلطابة للداعية كاملصباح ينري الطريق ويكشف الدرب ويهدي الضال ، ومما جيب التنبيه عليه ، أنه ليس ابلضرورة  -2

ى أو مكفوفا ال يبصر أو كسيحا  ال يستطيع احلركة ، أما إذا كان أن يهدي املصباح حامله ، فقد يكون حامله أعمى ال ير 
}َوَما أَْرَسْلَنا مِّن ر س وٍل إِّال  بِّلَِّسانِّ قـَْومِّهِّ دايجري العقول ، وصدق هللا بصريا وقادر وماهر فإنه يفتح مغاليق القلوب  ويضيء 

لُّ اّلله  َمن َيَشاء َويـَْهدِّي َمن يَ  َ هَل ْم فـَي ضِّ  ( سورة إبراهيم4َشاء َوه َو اْلَعزِّيز  احلَْكِّيم  { )لِّيـ بَـنيهِّ

اخلطابة ابلنسبة للداعية سالح يدافع به عن دعوته ، يرد به كيد الكائدين وجحود اجلاحدين ، وعنت الضالني ، فكم  -3
ح صاحب من منافق عليم اللسان ومنحرف صاحب بيان وفاسق حيمل فكرا ، وشيطان يلوح حبجة ، فيأيت الداعية الفصي

 ة.واحلجة املضيئ جاحلجة فيدفع الركب الضال واملوكب اللعني وينسف الباطل املنتفخ ، ويرفع احلق األبل

  .اخلطابة وسيلة لصياغة املبادئ ، وإظهار جالهلا ورفعة شأهنا أهنا سبب سيادة احلق -4
دم والتخلل ، كما أهنا الزمة لطرد مر ابملعروف والنهي عن املنكر لصيانة جسد األمة من اهلاخلطابة هي صلب األ-5

أن األمة اليت انتشر فيها خطباء  ىوالربهان احلسي قائم عل خيلة واملتوطنة.لداألهواء وإزالة الشياطني ، وعالج األمراض ا
 اإلصالح وقادة الفكر َتيا مبقدار جهدهم وكثرهتم وأتثريهم.

وسنة حكمهم وينتهزون ر يعنون ابطالع املسلمني على سياستهم اخلطابة الزمة لسياسة املم والشعوب ، فإن والة األم -6
اجلمع واألعياد واملناسبات  املختلفة خصوصا  يف موسم احلج فرصة لذلك ، كذلك تكون وسيلة لتسكني الفنت وبعث املودة 

 احلق . رايةاجليوش ودفعها إىل اجلهاد ورفع  إلعداد. كما أهنا الزمه 

 عية : أمهية اخلطابة للمرأة الدا
 فوائد مجة نذكر منها ما يلي :هلا مهمة جدا للمرأة الداعية ألهنا َتقق مسألة اخلطابة 

 أ_فوائد اجتماعية :
 احلث على األعمال اليت تعود ابلنفع على املستمعات يف العاجل واآلجل . •
 أن يكون هلا دور ابرز يف اإلصالح . ، وابلتاِل ميكن للداعيةالتنفري من األعمال ذات األثر السيء على الفرد واجملتمع  •
 إاثرة محاس النساء جتاه قضية معينة . •
 وَتفيزهم للعمل اإلجيايب خبصوصها .إقناع املستمعات مبسألة مهمة  •
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سورة النساء آية   اا{وعظهم وقل هلم يف أنفسهم قوال بليغ}:توصيل معلومات أو مفاهيم معينة للجمهور ، قال تعاىل  •
موعظة وجلت منها القلوب،  وعظنا رسول هللا  »قال : احلديث الصحيح عن العرابض بن سارية ( . ويف 63)

 . رواه الرتمذي. «وذرفت منها العيون
 معاجلة مواقف اجتماعية معينة كالتكرمي واالستقبال والتوديع والشكر . •
 كر منها ما يلي :مجة نذ  هلا فوائد شخصيةقق حيللمرأة الداعية  اخلطايبكما أن اإللقاء   -ب
 فرصة لالتصال املباشر مع النساء . •
 )والسيما مع النساء اللوايت هلن أتثري ومكانة يف اجملتمع( .الشخصية اإلجيابية  جمال لبناء العالقات •
 إتقان مهارة جديدة َتتاج إليها معظم املهن .  •
 زايدة فرص النجاح يف احلياة . •

.)رواه الرتمذي وقال :حديث حسن  « نا شيئا  فبلغه كما مسعه فرب مبلغ أوعى من سامعنضر هللا امرأ مسع م » : قال 
 صحيح(.

 التقسيم احلديث للخطابة :
وكثــرت فيــه االهتمامــات والعــادات والتقاليــد  األمــورجــاء العصــر احلــديث وتشــابكت فيــه املصــاه وتــداخلت فيــه     

، فتعــددت فنــون اخلطبــة وتنوعــت واتســعت ، ســاعد علــى هــذا تنــوع مصــادر يثــة منهــا والقدميــة دالوافــدة منهــا واألصــلية ، احل
 اإلعالم وتعدد قنواته وأجهزته ودراساته وختصصاته .

هلـــذا تقســـيمات معينـــه ختـــالف تلـــك التقســـيمات القدميـــة ، أو قـــل َتتويهـــا وتزيـــد عليهـــا مـــا  وكـــان للمحـــدثني تبعـــا          
 لتقسيمات ما يلي:ع ، من أهم تلك ااحتاج إليه العصر واجملتم

اخلطابة الوعظية : وهي اخلطبة اليت تتعلق ابلعقيدة واإلميان وأتمر ابملعروف وتنهي عن املنكـر وَتـض علـى إتبـاع  -1
   .بادة أو يف األماكن املعدة لذلكأوامر هللا سبحانه وتعاىل وغالبا ما تكون هذه اخلطبة يف دور الع

وسـلطاهنا أو  ةاألمـلشـؤون العامـة للدولـة خارجيـا وداخليـا تبـني إرادة اخلطابة السياسية : وهي اخلطبة الـيت هتـتم اب -2
 تبني حريتها وانطالقها . ويشمل النوع اخلطبة االنتخابية والربملانية.

، وتلقــى تلــك اخلطــب يف ســاحة القضــاء ويف دور اخلطابــة القضــائية : وهــي اخلطــب الــيت تكــون يف اخلصــومات  -3
 ة أو من املدعى عليه.احملاكم من احملامني أو من النياب

 . وزايدة قوهتم املعنوية هم على القتالاخلطب اليت تلقى يف اجلنود لتحريضاخلطب العسكرية : وهي  -4

واملـدائح ،  التـأبنيخطـب : واملواقف مثل  املناسباتاخلطابة يف احملافل : وهي اخلطب االجتماعية اليت تكون يف  -5
و غــري ذلــك مــن املناســبات يف شــهادة أر أو مــن حــادث أو بنجــاح وحمافــل األفــراح ، والتهــاين ابلقــدوم مــن الســف

 املختلفة .

قســيم الــذي قســمه احملــدثون فيــه بعــض التجــاوزات خاصــة يف اخلطــب الدينيــة حيــث يالحــظ أهنــم قصــروا توهــذا ال
إلسـالم م ، حيـث أن ايف اخلطابـة يف اإلسـالر احلقيقـة ، وهذا يغاي العبادةاخلطب الدينية على العظات اليت تلقى غالبا يف دور 



 
- 11 

- 

يشمل كل نواحي احلياة ، والكالم حول هـذه األمـور املختلفـة ابملنطـق اإلسـالمي واحلـدود الـيت تلتـزم األمـة هبـا ، يكـون كـذلك 
 . خطابة دينية ابملفهوم اإلسالمي

 وهلذا ترجع أمهية اخلطابة الدينية إىل ما يلي :
، وختفيـــف غلـــواء املاديـــة وشـــرورها  واالهنيـــارالقلـــق واحلـــرية  شـــ ينتغذيـــة الـــروح وطـــرح اجلفـــاف النفســـي والـــذه  الـــذي  -1

 .وسيطرهتا على اإلنسان يف احلياة
 ن َتقق أشواقها ورغباهتا يف هذه احلياة.بعث اهلمم حىت تستطيع اإلنسانية أور وإاثرة احلماس و تغذية الشع -2

والنعـيم  فضـلوالنعـيم احلقيقـي وداللـتهم إىل الفـوز األ معرفة احلقيقة وتبصري الناس إىل احلياة الباقية اليت يكون فيها الثواب -3
النــاس علــى الصــراط املســتقيم وعلــى الطريقــة الواضــحة مــن أول يــوم يف أول خطبــة خطبهــا  الرســول  الــدائم ، وقــد وضــع

رت ذبت النـاس مجيعـا مـا كـذبتكم ، ولـو غـر لـو كـحيث قال عليه السالم " إن الرائد ال يكذب أهله ، وهللا  رسول هللا 
لــى النــاس كافــة ، وهللا لتمــوتن كمــا عال هــو إين لرســول هللا إلــيكم خاصــة ، و إ لــهيعــا مــا غــررتكم ، وهللا الــذي ال إالنــاس مج

 .تيقظون ولتجزون ابإلحسان إحساان وابلشر شرا ، وإهنا جلنة أبدا أو لنار أبدا "تنامون ، ولتبعثن كما تس

 عنهمــا قــال : ملــا أنــزل هللا " وأنــذر عشــريتك األقــربني " أتــى مــام أمحــد عــن ابــن عبــاس رضــي هللاإلويف روايــة عــن ا
الصـفا فصــعد عليـه واندى : " اي صــباحاه " فـاجتمع النــاس إليـه بــني رجـل جيــ  إليـه وبــني رجـل يبعــث رسـوله ، فقــال  النـيب 

بســفح هــذا اجلبــل تريــد أن يــتم لــو أخــربتكم أن خــيال رأ" اي بــ  عبــد املطلــب ، اي بــ  فهــر ، اي بــ  كعــب ، أ  :رســول هللا 
 قال : فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد" تغري صدقتموين ؟ قالوا : نعم !! 
 اجتاهات اخلطب االجتماعية :

يف اجملتمـع الـذي يوجـد فيـه اخلطيـب  االجتماعييشمل كل أوجه النشاط  ادد اجتاهات اخلطب االجتماعية  تعدتتعد  
 . يلي، من ذلك ما 

 :  والبشرايتخطب التهاين  – 1
ال شـك أن جماملـة النـاس يف اجملتمــع املسـلم مطلوبـة والتــوخي معهـم واجـب وذلـك ابملشــاركة يف أفـراحهم وأحـزاهنم ومــا  

وللتهـــاين ابلـــزواج جمــال ، وكـــذلك النجـــاح ، وقـــدوم مولــود إىل غـــري ذلـــك مـــن يهمهــم ، فللتهـــاين ابلعيـــد مــثال ، جمـــال 
 وجاء طرف من ذلك يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة. البشرايت اليت حث الشرع الكرمي عليها

 خطب املشروعات واملرافق : -2
املــدارس لتعلــيم أوالد املســلمني وتثقــيفهم وطــرد  إنشــاءتلــك اخلطــب الــيت َتــث النــاس علــى  االجتماعيــةمــن اخلطــب  

مكتبات عامة ثقافيـة إسـالمية  شاءإندور لتحفيظ القرآن ، ورعاية كتاب هللا تبارك وتعاىل ،  وإنشاءشبح اجلهل عنهم ، 
ومن املشـروعات املهمــة أيضـا  بنـاء املســاجد وإعمـار بيــوت هللا سـبحانه وتعــاىل تسـاعد النشـأ وتصــلهم بـرتاثهم وحاضــرهم.

 والعناية هبا.
خطـــب التكافـــل االجتمـــاعي وحماربـــة الفقـــر ، فاملســـلمون كاجلســـد الواحـــد إذا اشـــتكى منـــه عضـــو تـــداعى لـــه ســـائر اجلســـد -3

 ن يرعى أخاه ويقدم له ما حيتاج ويعاونه فيما ال يستطيع.م ألمى والسهر ، فيجب على املسابحل
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عـــن الـــزواج ابلفـــرح والســـرور مبـــا أحـــل هللا مـــن الطيبـــات ليعلمـــه اخلـــاص والعـــام  واإلعـــالنخطـــب الـــزواج وهتنئـــة العروســـني  -4
بشـرط أال يصـحبه حمظـور هنـى عنـه الشـرع   والقريب والبعيد . ويكون مبا جرت به العـادة ودرج عليـه عـرف كـل مجاعـة

  كاختالط الرجال ابلنساء وحنو ذلك .
 الراثء : أو التأبنيخطب  -5
مناقب الرجال عند وفاهتم وفاء هلم على ما أسدوا من مجيل وحسن صـنيع ، وعلـى  إظهاروهي اخلطب اليت تقال يف   

قــدم ، وهــم بــذلك حيثــون الســامعني علــى اقتفــاء آاثرهــم وترســم مــا قــدموا ألمــتهم ولشــعوهبم مــن عــزة وكرامــة ورخــاء واســتقالل وت
 خطاهم ليكون ذلك امتداد جلهودهم وتعزيه عن فقدهم.

رثيتـه بعـد موتـه ورثيـت لـه إذا  مـدح امليـت بعـد موتـه . يقـال أيوذكر حماسن املوتى جـائز إسـالميا وال شـيء فيـه وكـذلك راثؤه  
امليـت الباعثـة علـى هتـيج احلـزن وجتديـد عـن املراثـي الـيت هـي ذكـر أوصـاف  الرسـول  بنهـيحزنت عليه . وليس هذا معارض 

 اللوعة .
 وقد رأينا كثريا من الصحابة يرثي بعضهم بعضا من ذلك . راثء اإلمام علي رضي اله عنه أليب بكر الصديق بعد موته.

 كيفية تكوين اخلطبة وإعدادها :
؛ أمر من األمور أو شرح فكرة ، أو أتييد دعوى  إبالغنسان للخطبة أصول معينة جيب مراعاهتا عندما يريد اإل  

  -فيما أييت : هذه األصول تتلخص 

  ..اإلخالص: صحيح أن العمل اجلاد حيتاج إىل التعب واجلهد ولكنه حيتاج قبل كل ذلك إىل اإلخالص هلل تعاىل أوالً :

 [  قل ملن ال خيلص ال يتعب ]واملثل الرائع يقول: 

 ؟  عمل إن أريد به غري وجه هللا تعاىلفما فائدة ال

 .إن َل يكن هناك إخالص  .. نعم .. لن يكون له أي أتثري ال على املتكلم وال حىت على املستمعني
  . فاخلالص يف اإلخالص [فرب عمل كبري تصغره النية .. ورب عمل صغري تكربه النية ] 

لعمل صاحلا  متقبال  خالصا له وحده ..وأن جيعل له ابلغ األثر يف ومما يعني على اإلخالص كثرة الدعاء أبن جيعل هللا ا.
  اآلخرين

  :ا قبل اإللقاءالتهيئة مل  اً :اثني

 وذلك عن طريق األسئلة اآلتية :: -بقدر املستطاع  - الذين سيحضرون خلطبته اجلمهورعن العامة مجع املعلومات أ [ 
  ؟أذهاهنم يف  ملوهناميكن أن حيما القيم واملبادئ اليت 

  وما مدى أمهية هذا املوضوع لديهم؟ وما الذي يريدون معرفته ؟

  وما هي املشاكل اليت تواجههم فيه؟

  [ ل حديثك حسب مجهوركشكهِّ ] ألن القاعدة تقول : 

 ( شخصا   25أقل من  ) ا  صغري  ا  فإن كان مجهور ؟  كم عدد احلضور التقرييببشكٍل عام  وكذلك جيب على امللقي أن يعرف 
و سيقوم امللقي ، ستكون مباشرة مع اجلمهور  فاألمثلة أكثر واألسئلة واملناقشات؛ يعلم امللقي حينئذ أن االنتباه أكثر لف

  .العني املتميز ابالتصال ابجلميع عن طريق
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؛ االنتباه حيدث الَسَرحان واهلمس مع اجلار والتشتت يف يمكن أن ف(  شخصا   25 ذا كان اجلمهور كبريا  أكثر من )أما إ
 .وانتباهه  امللقي ابلربط والتلخيص وتكرار النقاط املهمة ليحافظ على تركيز اجلمهور فعند ذلك يقوم

فإهنما سيساعدانه على ؛  واملكان الذي سيلقي فيه، الوقت املتاح له ه : ب أن يعرفه امللقي قبل إلقائوكذلك مما جي -ب
   بشكل أفضل . القيام مبهمته

 فلماذا ال يكون لدينا أهداف صغرية؟ أننا يف أوقات كثرية نتحدث بدون أي هدف  جند دف : لسأسفهلَتديد ا  –ج 

  .. ختدم هدفا  مرحليا  تصب أخريا  يف هدفنا األخري

 .. من خالل ما سبق نستطيع أن حندد األهداف اليت ميكن َتقيقها من خالل إلقائنا

  فكيف يصوغ امللقي هدفه؟

اكتب مجلة من ل : كتابه )فن اإللقاء الرائع( فيقو   لعلمية اجملربة اليت يذكرها الدكتور طارق السويدان يفإليك هذه الطريقة ا
 . كلمة أو أقل تشرح موضوع حديثك مرتبطا  هبدفك  25

 فكيف يستطيع املستمع أن يتبني هذا اهلدف؟؛ وإذا كنت أنت غري واضح يف هدفك 

 . شيء بعدها ينساب سهال  ويسريا   ية اهلدف تعد عملية سهلة وجتعل كللفعم 

 ، فأبدأ هبا أوال  وستجد كل شيء بعدها سيغدو سلسا  

وجتعله يفكر فيه .. ويشعر به ويتذكره دائما  ..فكيف ،  فلعل هدفك الرئيسي هو أن تعرهف اجلمهور على شيء جديد
  .!! فكر يف ذلك جيدا   ستصل هلدفك ؟

التفكري واالستنتاج والتذكر واختيار ما يعجبك وصقله ومجعه يف وحدة فنية من إن التحضري يع  ذكر بعض املتخصصني : 
  . صنعك اخلاص

فإنه حيسن به أن خيتار الفكرة واملوضوع املناسب الذي ؛  معينا   فعندما يريد اإلنسان أن خياطب مجهورا   اختيار املوضوع : -د
، واإلنسان هم إىل ما يريد فإن املقصود هو اإلقناع وااللتفاف دفعيواكب اهتمامات الناس وال يصادم  شعورهم حىت يستطيع 

نفسه أسئلة   ناإلنسال ويلمس شعوره ، والبد أن يسأيف موضوع يكون يف ذاكرته أو يواكب اهتماماته  كثريا    يتأثرما  غالبا  
بة ملثل هذه املوضوعات ، وما الناس ابلنس إحساساتوما هي كثرية يف اختيار املوضوع ، ما الذي ميليه عليه هذا املوقف ، 

 هي حاجتهم إليه وتوقعهم ملا يدور يف فلكه.
 ســتنباطالالفكــر  عمــال؛ وإبعــد اختيــار املوضــوع أييت دور جتميــع العناصــر الــيت تصــور الفكــرة  ميــع العناصــر :جت -هـــ 

ويضــع كــل عنصــر يف ، وم برتتيبهــا الســامع وجذبــه ، وإاثرة محاســته إىل مــا يريــد اخلطيــب ، مث يقــ إقنــاعالوســائل الــيت مــن شــأهنا 
إىل عقــل الســامع  ينتهــي مــن الفكــرة ويصــل املقصــود اآلخــر حــىت هاىل بعضــه حبيــث تســلم العناصــر بعضــها إبــئــق موضــعه الال

 . وفهمه
 استحضار األدلة : -و

 إقنـــاع الـــيت يريـــد هبـــا ةاألدلـــفاخلطيـــب يستحضـــر  إجيـــااب أووالـــدليل هـــو : مـــا يتوصـــل بـــه إىل بيـــان صـــحة احلكـــم ســـلبا 
 يف اجلملة على صدق ما يريد . ، وكل ما أقنع فهو دليل وبينةالسامع ابملوضوع الذي اختاره 

بينـة ، وإقـرار اخلصـم بينـة ، وذكـر الواثئـق  وأعماهلمبينة ، وأقوال السلف  فالقرآن بيهنة والسنة بيهنة ، وسرية الرسول 
، وال يشـرتط  اتنـخل يف عـداد البيألدلـة املنطقيـة بينـة ، والقصـص قـد يـدبينـة ، واألفعـال وا بينة ، وتصرحيات املسـئولني بينـة، 
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يرتقـــي هبـــا  أنظنيـــة فـــال أبس إن اســـتطاع اخلطيـــب  توإن كانـــ، أفضـــلأن تكــون البينـــة يقينيـــة ، فـــإن كانـــت يقينيـــة كـــان ذلـــك 
 ن يرتقي بوسائل معينة من الظ  إىل اليقي .أأبسلوبه ، فبعض اخلطباء يستطيع 

 إىل عناصر رئيسية :  وعتقسيم املوض
 املقدمة :: أوالً 
شــيء املــراد ، وجعلــه مقصــد اخلطابــة يف اجلملــة ، هــو : محــل املخاطــب علــى اإلذعــان والتســليم وإاثرة عواطفــه حنــو ال 

 يتعصب للفكرة حىت تسيطر عليه 
د الســـامعني حنـــوه وحمركـــة لسأذهـــان لشـــ، ليـــه للموضـــوع وملفتـــة إ ةمتهيئـــأن تكـــون  وافتتاحيتهـــا جيـــب ومقدمـــة اخلطبـــة

 أنوابعثــة علــى التطلــع إىل مــا يريــد وحفــزهم إىل اإلقبــال عليــه ، حبيــث تكــون جذابــة ومشــوقة ومثــرية للنشــاط واحلميــة للنشــاط 
 يوصله اخلطيب إىل املستمع ، مث أييت بعد ذلك املوضوع الذي يلقيه اخلطيب .

، وابلسـائر مـن واألحاديـث النبويـة القرآن ايت ح آبيد ، وتوشأن تبدأ املقدمة ابلتحميد والتمج ومن أوصاف اخلطابة
بـة ال يـذكر هللا . ولـذلك كـانوا يسـمون كـل خطاألمثال ، فإن ذلك مما يـزين اخلطـب عنـد مسـتمعيها ، وتعظـم بـه الفائـدة فيهـا 

ذا كـان خطبـاء علـى هـو " الشـوهاء "   " البرتاء " وكل خطبة ال توشـح ابلقـرآن وتـزين ابلصـالة علـى النـيب  عز وجل يف أوهلا
 .إبحسانالسلف الصاه وأهل البيان من التابعني هلم 

 املوضوع :اثنياً : 
وموضــع بيانــه وموضــع معــني . وهــو موضــع اجتهــاد اخلطيــب ،  لــذي حيمــل اإلقنــاع واإلاثرة هلــدفهــو جســم الفكــرة ا

 لضـمان تسلسـل املوضـوع وتدرجـه تـدرجا  الذي حيمـل العناصـر املرتبـة الـيت أعـدها اخلطيـب والتأثري ، وهو  االستشهادبراعته يف 
 املطلوب .  والتأثريوالفهم  باالستيعايساعد على  طبيعيا  

النـابض وحمورهـا األساسـي ، فقـد معلوم أهم أجزاء اخلطبة ، أو هو عمودهـا الفقـري أو هـو قلبهـا  هو وهذا اجلزء كما
فاملقدمـة ابلنسـبة لـه كاملشـهيات إىل الوجبـة األساسـية نـه أما هذا فـال ميكـن االسـتغناء ع ، ميكن االستغناء عن األجزاء األخرى

 ، وكالزينة ابلنسبة إىل اجلسد.
والنتيجــة مرتتبـــة عليـــه ، فـــإذا َل توجـــد الشـــجرة الـــيت هـــو املوضـــوع ال توجـــد الثمـــرة الـــيت هـــي النتيجـــة ، ويبـــدأ اخلطيـــب 

 .سمى ابلتعريف "ي ما يابلعنصر األول الذي يشتمل على إعطاء املستمع فكرة عن املوضوع " أ
وهــو : تعريــف  –يف هللا " فإنــه يعمــد أوال إىل العنصــر األول  ةاألخــو فــإذا أراد اخلطيــب مــثال أن يــتكلم يف موضــوع " 

 معىن األخوة يف هللا ومتييزها عن األخوة يف الدنيا .
الثالــث وهــو نتقــل إىل مث ينتقــل إىل العنصــر الثــاين وهــو : بيــان الصــفات املشــروطة فــيمن خيتــار للصــحبة واألخــوة مث ي

 فاء والعفو واإلعانة ، إىل غري ذلك .و حقوق األخوة والصحبة ، يف املال ، وال
 .مث ينتقل إىل العنصر الرابع وهو : لزوم تلك األخوة للمسلم واجملتمع البشري 

يت القصـص لبيـان وأت؛ وهذا وأتيت األدلة واالستشهادات لكـل عنصـر علـى حـدة ، حبيـث تؤكـد مـا يقولـه اخلطيـب وَتمـس لـه 
 هذه االستشهادات ولوضوحها وإخراجها للواقع والنور وامليدان العلمي .

 . وآاثرها ونتائجهافتكون يف مثار هذه األخوة  –مث أتيت اخلامتة  
 : ةاآلتيكما جيب أن تراعى لقوة املوضوع وجناحه وأتثريه األمور 
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 وحدة املوضوع : -أ
وهــي ، مــن أعضــاء  مكــوان   ا  واحــد فكــرة واحــدة ، أي يكــون جســدا  يكــون املوضــوع بعناصــره خيــدم  أنمبعــىن 

العناصر وال يصح من اخلطيب يف خطبة واحدة أن يتكلم عن عنصر من األخوة وآخـر مـن النكـاح وآخـر مـن احلـج وآخـر مـن 
 الصوم ونتيجة يف احلث على الطهارة.

ه لعقـل السـامع أو عـدم التحضـري اجليـد للموضـوع ، أو ، أو مـن عـدم تقـدير  قد أييت من عدم فهم األمـور وإدراكهـا مروهذا األ
أسـباهبا وطرقهـا . أو مـن فقـدان  تبـاعوا، أو مـن احلمـاس بـدون فهـم ألصـول األشـياء من اعتالئه منزلة ليست له وَل يستعد هلـا 

 احلاسة اخلطابية والشعورية ، إىل غري ذلك من األسباب املهلكة للخطيب وللموضوع.
حــىت تنســاب الفكــرة يف روع الســامع بغــري جهــد أو عنــاء وحــىت ال  لســل مــن عنصــر إىل آخــر :ترتيــب العناصــر والتس -ب

 يشق على السامع يف مجع شتات املوضوع وضم أجزائه بعضها إىل بعض ، وقد ال يتمكن من ذلك لضعف خربته.
   اليت تؤيد العناصر وختدم الفكرة األساسية : ةاألدلذكر  -جـ
اثرة للعواطــف مــع ي أن تكــون هنــاك مشــاركة وجدانيــة وإيــع األدلــة منطقيــة ، وإمنــا ينبغــتكــون مج أنولــيس ابلضــرورة   

 األدلة املنطقية.
 اخلامتة والنتيجة :اثلثاً : 

ينبغــي أن يكــون قصــريا مــوجزا مــؤثرا مفيــدا ، جيمــع شــتات املوضــوع مستخلصــا منــه الثمــرة  هــذا القســم  مــن اخلطبــة  
وضـوعه يقصـد إىل اسـتخالص مـا يريـد مـن النتـائج ومـن املنفعـة والثمـرة ، وأهـم مـا يراعـى والعربة ، فبعد أن يفرغ اخلطيب مـن م

 يف اخلامتة من أمور هي : 
 . أن تكون ترديدا للموضوع أو إعادة له -أ

   . أن تكون مثرة منطقية مرتتبة طبيعية على العناصر واألدلة -ب

 ن حجـة علـى السـامع ومنشـطة لـه ابعثـةوتكـو   واإللـزام أن تكون واضحة وقوية حىت تكون دافعة علـى العمـل والتـأثري    -ج 
 لعزميته .

 : الكالم أسلوب التشويق يف مهارات
رب يف جذب السامع ألنه العامل األك الكالم ؛، وهو أحد أسرار أتثري اإللقاء اخلطايب يعد التشويق من العناصر املهمة يف 

ومن وسائل التشويق:؛  والتأثري فيه  

األسئلة: -1  
تلقني؛ كان أكثر َتريك ا تثري االهتمام عند املتلقي، وَتفزه للتفكري، وكلما كان السؤال عميق ا، مالمس ا حلاجات امل فإهنا

املراد هو التفكري.  لدواخلهم، وقد احتوى القرآن الكرمي على أكثر من ستمائة سؤال، َل يكن املراد يف أكثرها اجلواب، بل  

ما ورد عنه يف خطبة  عليه وسلم حيرهِّك أذهان سامعيه أبسئلٍة يطرحها، ولعل مِّن ذلك وكثري ا ما كان املصطفى صلى هللا
ُّ  -رضي هللا عنه  -احلج كما عند البخاري يف صحيحه َعْن َأيبِّ َبْكرََة  يـَْوَم الن ْحرِّ،  -صلى هللا عليه وسلم-قَاَل َخطَبَـَنا الن يبِّ

يهِّ بَِّغرْيِّ امسِّهِّ، قَاَل: قـ ْلَنا: اّلل   َوَرس ول ه  َأْعَلم ، َفَسَكَت َحىت  ظَنَـن ا أَن ه  ، «أََتْدر وَن َأيُّ يـَْوٍم َهَذا »  قَاَل:  ْوَم أَلَْيَس يَـ »  َسي َسمهِّ
يهِّ بَِّغرْيِّ امسِّهِّ  ظَنَـن ا أَن  ، قـ ْلَنا: اّلل   َوَرس ول ه  أَْعَلم ، َفَسَكَت َحىت  «َأيُّ َشْهٍر َهَذا » قـ ْلَنا: بـََلى، قَاَل: « الن ْحرِّ؟  » ، فـََقاَل: ه  َسي َسمهِّ

يهِّ بِّغَ ، قـ ْلَنا: اّلل   َوَرس ول ه  أَْعَلم ، فَ «َأيُّ بـََلٍد َهَذا؟»، قـ ْلَنا: بـََلى، قَاَل: «أَلَْيَس ذ و احلَْج ةِّ  رْيِّ امسِّهِّ، َسَكَت َحىت  ظَنَـن ا أَن ه  َسي َسمهِّ
ْلبَـْلَدةِّ ا»قَاَل:  ؟أَلَْيَسْت ابِّ  َحرَاٌم، َكح ْرَمةِّ يـَْومِّك ْم َهَذا، يف َشْهرِّك ْم فَإِّن  دَِّماءَك ْم َوأَْمَواَلك ْم َعَلْيك مْ »، قـ ْلَنا: بـََلى، قَاَل: «حْلَرَامِّ
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 َهَذا، يف بـََلدِّك ْم َهَذا، إِّىَل يـَْومِّ تـَْلَقْوَن َرب ك ْم..." احلديث.

ذكر األرقام ذات الداللة: -2  
ام واإلمجال، مما ه عليه الصالة والسالم يف جذب انتباه املخاطَبني، وذلك ملا يف الرقم من اإلهبوهذا ظاهر يف أسلوب

  .يستوجب التفكري يف تفسري هذا املبَهم، وعندما ي ذكر املراد هبذا العدد يثبت ويستقر

]أخرجه «. يا ال يشبعم يف دنمنهومان ال يشبعان: منهوم يف علم ال يشبع، ومنهو » ومِّْن هذا قوله صلى هللا عليه وسلم: 
 احلاكم يف املستدرك، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ، وَل خيرجاه[.

ْم َوهَل ْم َعَذاٌب أَلِّيٌم" قَالَ وقوله صلى هللا عليه وسلم: "َثالَثٌَة اَل ي َكلهِّم ه م  اّلل   يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ َوالَ يـَْنظ ر  إِّلَْيهِّ  َأَها : فـََقرَ ْم َوالَ يـ زَكهِّيهِّ
ر وا َمْن ه ْم اَي رَ  -صلى هللا عليه وسلم-َرس ول  اّلل ِّ  : َخاب وا َوَخسِّ  س وَل اّلل ِّ؟ قَاَل: "اْلم ْسبِّل ، َواْلَمن ان ،َثاَلَث مِّرَاٍر، قَاَل أَب و َذرٍه

" ]رواه مسلم[.  حْلَلِّفِّ اْلَكاذِّبِّ ْلَعَته  ابِّ  َواْلم نَـفهِّق  سِّ

: َأْن َيك وَن اّلل   َورَ وقوله صلى هللا علي ميَانِّ َا..." احلديثه سلم: "َثاَلٌث َمْن ك ن  فِّيهِّ َوَجَد َحاَلَوَة اإلِّ َوامه   س ول ه  َأَحب  إِّلَْيهِّ ممِّ ا سِّ
َعٌة ي ظِّلُّه م  اّلل   يفِّ ظِّلهِّهِّ يـَْوَم اَل ظِّل   ..." احلديث ]رواه إِّال  ظِّلُّه   ]رواه البخاري[، وقوله صلى هللا عليه سلم: "َسبـْ َمام  اْلَعادِّل  اإلِّ

 البخاري[.

استخدام أدوات التنبيه: -3  
ومِّْن هذا قوله صلى هللا عليه  مثل: )أاَل( و)هاله( و)أما(، فإهنا تثري انتباه السامع، وجتعله حيضر مسعه وقلبه لتلقهِّي الكالم،

ْكرَبِّ اْلَكَبائِّرِّ )َثاَلاث   (..." احلديث ]رواه البخاري[وسلم: "َأاَل أ نـَبهِّئ ك ْم أبَِّ  

أعظم .. وأمجل هبذا العمل .. أساليب التعجب : مثل : ما -4  

الَقَسم: -5  
ولعل مِّن هذا قوله صلى هللا  فإنه إذا ب دَئ به الكالم؛ فإن درجة االستعداد عند املتلقهِّي ترتفع، وأمهية املوضوع عنده تعلو،

؟ ..." احلديث ]رواه البخاري[. الَ يـ ْؤمِّن ، َواّلل ِّ الَ يـ ْؤمِّن "، قِّيَل: َمْن اَي َرس وَل اّلل ِّ عليه وسلم: "َواّلل ِّ اَل يـ ْؤمِّن ، َواّلل ِّ   

التكرار جلملة أو عبارة: -6  
د اهتمام ا لدى املخاَطب، ويشعره أبمهية الكالم، ويغريه ابالستماع له ْن ذلك ما ذك فإن ذلك يوجِّ ران يف األسلوبني ، ومِّ

 السابقني.

داء .النداءات املشوهقة . إذ أن النداء له أتثريه يف لفت انتباه املستمع ومن مث إنصاته ملا بعد الن -7  

القصة: -3  
يذكر حداث  موجز ا  استثمار ذلك، ومن هذا أن امللقيفإن يف القصة من التأثري ما ال يستطيع املستمع دفعه، إذا أحسَن 

رفة تفاصيلها، وَمْن تفاصيلها، فهذا مما يشد السامع ويؤثر فيه ويشوهقه ملع مهمًّا من أحداث القصة، دون أن ي فصح عن
  أتمهل أول قصة أصحاب الكهف أدرك ذلك.

البدء ابملبهمات األخرى غري األرقام: -9  
 فرد: "املؤمن الذيمثل: االسم املوصول، وضمري الشأن، كقول النيب صلى هللا عليه وسلم كما عند البخاري يف األدب امل
.ين: صحيح[خيالط الناس ويصرب على أذاهم خري من الذي ال خيالط الناس وال يصرب على أذاهم" ]قال الشيخ األلبا  



 
- 17 

- 

يصرب على أذاهم" يثبت  هنا تشتاق النفس ملعرفة َمْن هذا صفته، فعندما يقول بعدها: "خرٌي مِّْن الذي ال خيالط الناس وال
ملعري:ويستقر املعىن، ومن هذا قول أيب العالء ا  

حيوان مستحدث من مجاد      والذي حارت الربية فيه  

حلدث عظيم...  ومثله ضمري الشأن والقصة، وهو الذي َل يتقدم ملرجعه مذكور، مثل قول اخلطيب: إنه ألمر جلل، وإنه
 فهذا يثري عند السامع حب معرفة هذا الذي يتحدث عنه اخلطيب.

وخطورته وعالقته ابملتلقي: البدء بعبارات ت بنيهِّ أمهية املوضوع -11  
ذب انتباه السامع، : "سنحدثكم اليوم عن أمر جلل، يهم الصغري والكبري"، فإن مثل هذا األسلوب جيتاملتكلمكأن يقول 

محد: "ويل للذي حيدث ألنه يهمه ويتعلهق به، ولعل مما ميثهِّل هذا قول النيب صلى هللا عليه وسلم كما يف مسند اإلمام أ
: إسناده حسن[. طاألرانؤو ذب ليضحكهم، ويل له وويل له" ]قال شعيب القوم مث يك  

: وجاء عند البخاري أيض ا يف صحيحه: أنه صلى هللا عليه وسلم دخل على زينب بنت جحش َفزِّع   الَ إَِّلَه إِّال  اّلل  ، »ا يـَق ول 
ْن َردْ  ْن َشرٍه َقدِّ اقْـتَـَرَب، ف تَِّح اْليَـْوَم مِّ ْثل  َهذِّهِّ َوْيٌل لِّْلَعَربِّ مِّ بـَْهامِّ َوال يتِّ تَلِّيهَ ، وَ «مِّ أَيْج وَج َوَمْأج وَج مِّ ا، قَاَلْت َحل َق إبِِّّْصَبعِّهِّ اإلِّ

: اَي َرس وَل اّلل ِّ، أَنـَْهلِّك  َوفِّيَنا الص احلِّ وَن؟ قَاَل:  «. َذا َكثـ َر اخْل ْبث  نـََعْم، إِّ »َزيـَْنب  ابـَْنة  َجْحٍش: فـَق ْلت   

ومات املهمة عن املستمعني بغية توضيحها بعد ذلك:إخفاء بعض املعل -11  
ال ، مث يقول: ال : "هل تدركون أيها املؤمنون أن ضحااي التدخني يف بالدان جتاوز... مث يسكت قليامللقي كأن يقول 

  ".كالمي معكم أستطيع ذكر هذا الرقم املروهِّع، لك  سأجلي ذلك يف  
: اإللقاء اجليدمهارات   

 :أمهها من مهمة أمور توفر من البد وقواي متميزا عرضالقاء و اإلل يكون لكي
 طريقة الوقوف: ـ  1

إن الوقوف الصحيح له دوره يف ارتياح امللقي أثناء إلقاء موضوعه مما يزيد ثقته بنفسه، كما أنه يساعده على التنفس 
 الصحيح الذي يؤثر يف فعالية الصوت.

 :القراءة  ال ءاإللقا بطريقة املوضوع عرض يكون أن(  ـ2
 العينان وهي اإللقاء أثناء مهمة جلوارح استخدام ذلك يف وألن ، امللقي إىل السامعني وجيذب أكرب أتثريا يؤثر ذلك ألن
 .القراءة املستمرة  أثناء استخدامها يتيسر ال واليت واليدان

 جلة وإسراع .، وعلى امللقي االنتباه إىل عدم البدء بع ابلتدرج أييت املهارة هذه واكتساب
 بعدما تنهض ملخاطبة مجهورك، ال تبدأ بعجلة. فهذه هي السمة املميزة للمبتدئ. 

 تطلع إىل مجهورك للحظة.. إن كانت هناك ضجة، توقف قليال  حىت تزول.. أبق صدرك عاليا .
عندئٍذ ميكنك أن تفعل لكن َلَ االنتظار لفعل ذلك أمام اجلمهور ؟ َل ال تفعل ذلك يوميا  حني تكون منفردا  بذاتك، 

 ذلك تلقائيا  أمام الناس.
 ـ احذر الصدمة األوىل: 3

يالحظ يف بعض املبتدئني أثناء تدرهبم على اإللقاء اخلطايب أنه مبجرد وقوفه أمام اجلمهور وشروعه يف اخلطبة يتلعثم يف 
 ملاذا ؟  د اخلطبة.أول الكالم، بل رمبا ارتج عليه فنسي املقدمة متاما ، مع أنه قد اجتهد يف إعدا
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ختتلف عن غريها من كلمات  إن الكلمات األوىل اليت يتفوه هبا اخلطيب يف اللحظات األوىل من وقوفه أمام اجلمهور
ذلك ألنه يستقبل موقفا  جديدا  يكتنفه الغموض واخلوف. فهو يقف أمام اجلمهور ألول وهلة وجها  لوجه، ورمبا اخلطبة ، 

الفشل أو اخلطأ أو عدم قبول الناس له، فيصاب ابلتوتر العصيب مما يؤدي إىل ذهولـه عن سيطر عليه شبح اخلوف من 
 املوضوع. مع أنه يف احلقيقة ما أن ميضي يف الكالم حىت يشعر ابلطمأنينة والثقة.

 ما احلل ؟ 
كم اجلمهور على هذا إن كلمات املقدمة من أهم العوامل املؤثرة يف اخلطبة، فبها يكتسب اخلطيب الثقة بنفسه، وهبا حي

 الشخص الغريب املاثل أمامهم.
وهلذا، ضاعف اجلهد يف إعداد املقدمة وتكرارها واستحضارها حىت تكون من الوضوح مثل امسك متاما ، وإايك والثقة 

 الزائدة.
 ـ االتزان وضبط النفس:  4

ذلك مينح انطباعا  عن الضعف وقلة الثقة  االتزان يع  الطمأنينة واهلدوء، وجتنب إحداث أي حركة يف غري حملها. ألن
 ابلنفس.
 ـ التواصل مع املخاطب، والتحدث بشكل مباشر:  5

 جيب أن يشعر املستمع أن هناك رسالة موجهة من قلب اخلطيب إىل قلبه.
إن اجلمهور احلديث، سواء كان يف اجتماع أو َتت خيمة، يريد من اخلطيب أن يتحدث بشكل مباشر كما لو كان 

 لسة مسر، وابألسلوب الطبيعي الذي يستخدمه أثناء حمادثة واحد منهم.يف ج
إن مهمة تعليم أو تدريب الناس على اإللقاء ليست من املهام الصعبة ، بل إهنا مسألة إزالة العوائق، وَتريرهم من 

 القيود، واستدراجهم للتحدث بشكل طبيعي.
  والطريقة الوحيدة الكتساب هذه الطبيعة هي التدريب.

 تدريب عملي:
إذا وجدت نفسك تتحدث أبسلوب متكلف، توقف وقل يف نفسك:" ما األمر؟ انتبه! كن طبيعيا  "، ميكن أن ختتار 

 واحدا  من املستمعني وتتخيل أنه سألك سؤاال  وأنت جتيب. َتدث إليه، وانس وجود سائر احلاضرين. 
 .ميكنك الذهاب إىل أبعد من هذا، لتطرح أسئلة وجتيب عليها

فمثال ، يف منتصف خطابك، تستطيع أن تقول: " لعلك أيها األخ الكرمي تتساءل عن سبب هذه املشكلة ؟ إن السبب 
 مث تبدأ ابإلجابة عن السؤال.  بكل بساطة هو...."

 ميكنك القيام هبذا األسلوب بشكل طبيعي جدا . فهو يقطع الراتبة يف اإللقاء، وجيعله أكثر مباشرة وأتثريا .
 ودة النطق: ـ ج 6

رِّج كل حرف من خمرجه الصحيح، لكن مع مراعاة السالسة  خمارج احلروف العربية متعددة معلومة، فعلى امللقي أن خي 
: ))هلك املتنطعون صلى هللا عليه وسلم  والسهولة وعدم التكلف، فإن النفوس تنفر من التنطع والتشدق، وقد قال الرسول

. )) 
 ـ جمانبة اللحن:  7

 لخطيب أن يعت  عناية اتمة ابللغة العربية صرفا  وحنوا ، فيتكلم بلغة عربية صحيحة فصيحة.ينبغي ل
 وإذا أعياه األمر فليقرأ خطبتـه على من يصحح له عباراهتا، ويضبط كلماهتا.

 ـ التمهل يف اإللقاء:  3
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عضها ببعض وتتداخل املعاين وتلتبس اإللقاء السريع املتعجل يفقد املتابعة، كما أنه قد يشوه إخراج احلروف فيختلط ب
 العبارات، وقد يؤدي التعجل إىل إمهال الوقوف عند املقاطع ورعاية الفواصل.

 وهذا التمهل الذي ندعو إليه ال ينبغي أن يقود إىل هدوء ابرد، وتثاقل مميت.
 ـ متييز الكلمات اهلامة ابملؤثرات اللفظية: 9

سنات اللفظية اليت تضفي إىل الكلمة طابعا  مميزا  جذااب . فيمكن للخطيب أن يؤكد ولغتنا العربية مليئة ابملؤثرات واحمل
 الكلمات اهلامة ويلفت انتباه السامع هلا ابملبالغة يف متييزها هبذه املؤثرات.

 أمثلة تطبيقية: 
 طيب: الصهالة، الرهمحة.التشديد: كقوله تعاىل: }فذلكم هللا ربكم احلقه{، وقوله: }وبسهت اجلبال بسها {، وكقول اخل –أ 

 الغنة: كقوله تعاىل: } وأزلفت اجلـن ـة{، وقوله تعاىل: }فلهم عذاب جهنـ م{.  –ب 
تذكروا صور العذاب يف النار..   وكقول الواعظ:  املد: كقوله تعاىل }مأواهم النـار{، وقوله: }واألمر يومئذ هلل{، –جـ 

 من حر ومسوم.. وزمهرير وزقوم.
 كثر من مؤثر لفظي يف الكلمة الواحدة فيقوى متيزها. كقوله تعاىل: }فإذا جاءت الطام ة الكربى{.وقد جيتمع أ

 ـ تغيري نربة الصوت: 11
 من أسباب ضعف التأثري، وتطرق امللل والسومة إىل السامعني، أن يتحدث امللقي بطبقة رتيبة على وترية واحدة.

 ة لتغري من خالهلا نربة صوتك مبا يتوافق مع أسلوب اجلملة.عندما جتد نفسك كذلك احبث عن أي مجلة مناسب
 ـ التدريب.2  اليسري  ـ التوقف1ومما يساعدك يف القيام هبذا التغيري أمران: 

 ـ تغيري سرعة الكالم: 11
ع هلا، فاألفكار الرئيسية واجلمل اهلامة ينبغي أن يالحظ يف إلقائها التؤدة وعدم االستعجال، متكينا  الستيعاب السام

 وتعزيزا  ألثرها يف النفوس. 
 ـ التوقف قبل وبعد األفكار املهمة:  12

اخلطيب الناجح يعرف أين يتوقف أثناء خطبته. فإذا مر بفكرة عظيمة يرغب يف ترسيخها يف أذهان مستمعيه توجه 
 إليهم، وأحدق بعيوهنم مباشرة للحظة من دون أن يقول شيئا .

الضجة املفاجئة. وهو جيذب االنتباه، وجيعل كل إنسان منتبها  ومتحفزا  ملا سيتلو ذلك هذا الصمت املفاج  له نتيجة 
 الصمت.

وكذا يقال يف التوقف بعد كل مجلة يراد توكيدها، فهو يضيف إىل قوهتا قوة أخرى من خالل الصمت، وذلك أن املعىن 
 يغوص يف هذه األثناء يف النفس ويؤدي رسالته. 

 قف بشكل طبيعي، ومن دون تكلف.لكن جيب أن يكون التو 
وقد قيل: " من خالل صمتك تتكلم " فالصمت ليس ذهبيا  أكثر مما يستخدم عندما تتكلم. وهو أداة قوية ومهمة ال 

 ينبغي إغفاهلا، ومع ذلك فهي مهملة من قبل اخلطيب املبتدئ.
 مثال تطبيقي: 

ُّ َعْن َأيبِّ َبْكرََة رضي هللا عنه قَاَل:َخطَبَـَنا الن     صلى هللا عليه وسلم يـَْوَم الن ْحرِّ قَاَل: ))أََتْدر وَن َأيُّ يـَْوٍم َهَذا؟(( قـ ْلَنا: اّلل     يبِّ
يهِّ بَِّغرْيِّ امسِّهِّ، قَاَل: ))أَلَْيَس يـَْوَم الن ْحرِّ؟(( قـ   َشْهٍر َهَذا؟((  ْلَنا: بـََلى. قَاَل: ))َأيُّ َوَرس ول ه  أَْعَلم ، َفَسَكَت َحىت  ظَنَـن ا أَن ه  َسي َسمهِّ
يهِّ بَِّغرْيِّ امسِّهِّ، فـََقاَل: ))أَلَْيَس ذ   و احلَْج ةِّ؟(( قـ ْلَنا: بـََلى، قَالَ: ))َأيُّ بـََلٍد قـ ْلَنا: اّلل   َوَرس ول ه  َأْعَلم ، َفَسَكَت َحىت  ظَنَـن ا أَن ه  َسي َسمهِّ
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؟(( قـ ْلَنا: بـََلى، قَال: َهَذا؟(( قـ ْلَنا: اّلل   َوَرس ول ه  َأْعَلم ، َفَسَكَت حَ  ْلبَـْلَدةِّ احْلَرَامِّ يهِّ بَِّغرْيِّ امسِّه،ِّ قَاَل: ))أَلَْيَسْت ابِّ ىت  ظَنَـن ا أَن ه  َسي َسمهِّ
  يـَْومِّ تـَْلَقْوَن َرب ك م(()(.ا إِّىَل ))فَإِّن  دَِّماءَك ْم َوأَْمَواَلك ْم َعَلْيك ْم َحرَاٌم، َكح ْرَمةِّ يـَْومِّك ْم َهَذا يفِّ َشْهرِّك ْم َهَذا يفِّ بـََلدِّك ْم َهذَ 

هِّ   رَة  الر ْحلِّ فـََقاَل:  صلى هللا عليه وسلمَعْن م َعاذِّ ْبنِّ َجَبٍل رضي هللا عنه قَاَل: ك ْنت  رِّْدَف الن يبِّ َنه  إِّال م ْؤخِّ لَْيَس بـَْي ِّ َوبـَيـْ
: َلبـ ْيَك َرس وَل اّلل ِّ َوَسْعدَ  : لَبـ ْيَك َرس وَل ))اَي م َعاَذ ْبَن َجَبٍل((. قـ ْلت  ْيَك مث   َساَر َساَعة ، مث   قَاَل: ))اَي م َعاَذ ْبَن َجَبٍل((. قـ ْلت 

: لَبـ ْيَك َرس وَل اّلل ِّ َوَسْعدَ   ْيَك.اّلل ِّ َوَسْعَدْيَك. مث   َساَر َساَعة  مث   قَاَل: ))اَي م َعاَذ ْبَن َجَبٍل(( قـ ْلت 
: اّلل   َوَرس ول ه  أَْعَلم ، قَاَل: ))فَإِّن  َحق  اّلل ِّ َعَلى اْلعَِّبادِّ َأنْ قَال: ))َهْل َتْدرِّي َما َحقُّ  يـَْعب د وه   اّلل ِّ َعَلى اْلعَِّبادِّ ؟(( قَاَل قـ ْلت 

: لَبـ ْيَك َرس وَل اّلل ِّ  ئ ا((، مث   َساَر َساَعة  قَاَل: ))اَي م َعاَذ ْبَن َجَبٍل(( قـ ْلت   َوَسْعَدْيَك قَاَل: ))َهْل َتْدرِّي َما َحقُّ َوال ي ْشرِّك وا بِّهِّ َشيـْ
: اّلل   َوَرس ول ه  َأْعَلم  قَاَل: ))َأْن ال يـ َعذهِّبـَه م(  ()(.اْلعَِّبادِّ َعَلى اّلل ِّ إَِّذا فـََعل وا َذلَِّك ؟(( قَالَ: قـ ْلت 

 ـ ماذا جيب أن تفعل بيديك ؟  13
حاول أن تكون حركات  .، واالعتدال يف احلركة هو املفتاححركات اليدين ستساعد سامعيك على فهمك بطريقه أفضل

 . يديك عفويه وتلقائية قدر االمكان
 ـ احلركات واإلشارات:  14

 للحركات واإلشارات أثرها اهلام يف اخلطابة، وهي نوعان: 
منهم من [ حركات ال إرادية: فالغاضب يقطب جبينه ويعبس وجهه، وذو احلماس تنتفخ أوداجه وَتمر عيناه، و  1

 تنقبض أصابعه وتنبسط، ومنهم من يعلو صوته محاسا  وتفاعال ، ومنهم من يبكي رقة وخشوعا .
 [ حركات إرادية: تعكس االنفعال واملشاعر وتعني على مزيد من املتابعة والتوضيح. 2

 الشعور احلقيقي. وينبغي أن تكون هذه اإلشارات واحلركات منضبطة بقدر معقول، وانفعال غري متكلف، ومتناسقة مع
وإذا استخدمت اإلمياءات واإلشارات مبهارة، وبال تكلف، وكانت مالئمة ملعاين الكلمات املصاحبة هلا فإنه من املمكن 

 أن تكون يدا اخلطيب أداة عجيبة إليصال األفكار وَتريك املشاعر.
 أمثلة تطبيقية : 

َناه  َوَعال َصْوت ه  َواْشَتد  َغَضب ه   ول  اّلل ِّ صلى هللا عليه وسلم قَاَل: َكاَن َرس   َعْن َجابِّرِّ ْبنِّ َعْبدِّ اّلل ِّ    إَِّذا َخَطَب امْحَر ْت َعيـْ
: ))ب عِّْثت  أاََن َوالس اَعة  َكَهاتـَنْيِّ(( َويَـ  : َصب َحك ْم َوَمس اك ْم َويـَق ول  لس ب ابَةِّ َواْلو ْسَطى ْقر ن  بـَنْيَ إِّْصبَـَعْيهِّ اَحىت  َكأَن ه  م ْنذِّر  َجْيٍش يـَق ول 
َر احْلَدِّيثِّ كَِّتاب  اّلل ِّ َوَخيـْر  اهْل َدى ه َدى حم َم دٍ، َوَشرُّ األ م ورِّ حم ْ  : ))أَم ا بـَْعد : فَإِّن  َخيـْ َداَثتـ َها وَك لُّ بِّْدَعٍة َضالَلٌة((... َويـَق ول 

 احلديث. 
 يـَق ول  َعَلى إِّْثرِّ َذلَِّك َوَقْد َعال َصْوت ه :... مث   َساَق احلَْدِّيَث مبِِّّْثلِّهِّ. ويف رواية: حَيَْمد  اّلل َ َويـ ْث ِّ َعَلْيهِّ مث   

ُّ صلى هللا عليه وسلم  َعْن أََنسِّ ْبنِّ َمالٍِّك  دِّ مث   قَاَل:  قَاَل: َصل ى لََنا الن يبِّ َلةِّ اْلَمْسجِّ بَـَر فََأَشاَر بَِّيَدْيهِّ قَِّبَل قِّبـْ نـْ مث   َرقَِّي اْلمِّ
َلةِّ َهَذا اجلَِّدارِّ، فَـ "لَ  َثـ َلتَـنْيِّ يفِّ قِّبـْ .َقْد َرأَْيت  اآلَن م ْنذ  َصل ْيت  َلك ْم الص الَة اجْلَن َة َوالن اَر مم     َلْم أََر َكاْليَـْومِّ يفِّ اخلَْرْيِّ َوالش رهِّ" َثالاث 

اأَلَمااَنتِّ إِّىَل أَْهلَِّها{ إِّىَل قـَْولِّهِّ تـََعاىَل: }مسِّيع ا َبصِّري ا{ قَاَل: َرأَْيت  َرس وَل أنه قرأ }إِّن  اّلل َ أَيْم ر ك ْم َأْن تـ َؤدُّوا  عن َأيبِّ ه َريـْرََة 
 َيَضع  إِّبـَْهاَمه  َعَلى أ ذ نِّهِّ َوال يتِّ تَلِّيَها َعَلى َعْينِّهِّ .   اّلل ِّ صلى هللا عليه وسلم

 البصري:  التواصلـ  15
يناك مها احلبل الذي يربطك هبم، يعرفون من خالله مدى اهتمامك هبم، وتعرف ال بد من توزيع النظر على اجلمهور. فع
 النظر يف عيون كما أن وهذا يزيد ثقتك بنفسك وخيلصك من االرتباك والتوتر . أنت من خالله مدى اهتمامهم مبا تقول؛

 . على االنتباه وجيعلهم قادرين أكثر على استقبال ما تقولحيفزهم مباشره  املستمعني
 ـ ما هو دور االبتسامة املشرقة ؟16

 االبتسامة من أبرز مظاهر الشخصية، فهي تكسب الثقة يف احلال، وت ظهر حسن نية املرء بسرعة.
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فاالبتسامة املرحبة مطلوبة أمام اجلمهور كما   تقول حكمة صينية: " من ال يستطيع االبتسام جيب أن ال يفتح متجرا  "
 ة يف املتجر. هي مطلوبة وراء اآللة احلاسب

هناك خطباء يتقدمون أبسلوب ابرد متكلف وكأن عليهم القيام مبهمة مزعجة، فيحمدون هللا عند انتهائهم. وحنن أيضا   
 كمستمعني نشعر مبثل ذلك، ألن هذه األساليب تنتقل ابلعدوى.

 ـ ما هو أتثري املالبس على اخلطيب واملستمع ؟17
عندما يكونون مبظهر الئق وأنيق يشعرون بتأثري ذلك يف منحهم الثقة ابلنفس  يف أحد البحوث أمجع كل األفراد أهنم

 والرفع من تقديرهم الذايت. 
 هذا هو أتثري املالبس على من يرتديها، فما هو أتثريها على اجلمهور ؟ 

هلذا اإلنسان مثلما يفعل  ال شك أن هلا أثرا  عليه، فإذا كان اخلطيب ال يعت  مبلبسه، فإن اجلمهور ي كنه احرتاما  ضئيال  
 هو ملظهره.

 ـ القضاء على قواطع االنتباه:  13 
ال يستطيع اجلمهور أن يقاوم إغراء التطلع إىل األشياء املتحركة أو امللفتة لالنتباه. إذا علم اخلطيب هذه احلقيقة، فإن 

 عليه أن يقوم ابآليت:
 بية َتط من قدره.العبث مبالبسه والقيام حبركات عص  أوال : االبتعاد عن

 اثنيا : جيب أن يتدبر اخلطيب أمر جلوس اجلمهور إذا أمكنه ذلك، لكي ال جيذب انتباههم دخول املتأخرين.
 ـ طريقة مبتكرة: 19

يستخدم بعض اخلطباء املعاصرين رموزا  ألساليب ومهارات اإللقاء والتوقف يقوم بتدوينها بني مجل اخلطبة، أو إبزائها يف 
ك أثناء التدرب املسبق على اخلطاب، أو يدوههنا على مالحظاته إذا استخدم طريقة املالحظات املساعدة اليت اهلامش، وذل

 سبق ذكرها. كما ميكن االستعانة ابأللوان بدال  عن الرموز اخلطية.
 أمثلة تطبيقية :
 ) ! ( أسلوب تعجب                             ).. (: وقوف

 ) ؟ (: أسلوب استفهام                       )...(: وقوف طويل
 ) ترتيل (: ترتيل اآلية            ) رفع (: رفع مستوى الصوت 

 ) إشارة (: إشارة أو حركة إرادية مناسبة               ) خفض (: خفض مستوى الصوت
 هذه جمرد أمثلة ولكل من يتصدى لإللقاء أن يستخدم ما يناسبه من الرموز.    ·
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 إعداد الخطيب :
 أثر امليول واالكتساب 

اإلقناع والقدرة على  واإلبداعإن إعداد اخلطيب أو تكوين صاحب القلم مهمة ليست سهلة وعمل ليس ابهلني فالفكر 
إعمال ال جييدها كل الناس ، وال حيسنها إال صفوة معينة كما أن اخلطيب الناجح والكاتب البارع البد له من فطرة مواتية 

يعية مالية وموهبة دافعة حىت يكون ذلك أساسا لبناء فكري وصياغة عقلية ، ينطلق منها بيانه وينشرح هبا لسانه وأتيت وطب
طالع ، تصقل املواهب ، وتنري ذيب ، وإحاطة ومعرفة ، وثقافة وإبعد ذلك دراسة وتربية وتدريب وتكوين ، وإعداد وهت

 الطبيعية ، وتوقد الفطرة ، وتغذي امليول .
 معرفة امليول :

ليت مين هللا هبا على هم كذلك بعض امليول والرغبات االناس يولدون ومعهم بعض الصفات املوروثة من آابئهم ، ومع  
البشر ، ولعمارة األرض وسعادة اإلنسان تتنوع الرغبات وختتلف امليول حىت يفيد هللا الناس بعضهم  من بعض ليتخذ بعضهم 

 بعضا سخراي .
نساان ول وصفات تعينه على أن يكون إاحد من الناس الذين يولدون بصفات وميول ولكنها ميواخلطيب و   

. وتظهر هذه امليول مبالحظة  واإلمالة واإلاثرةخطيبا صاحب قدرة على االرتفاع  اجتماعيا حساسا شجاعا مؤثرا رائدا مبينا 
،  االجتماعيةاد بواسطة النشطة املختلفة . األنشطة سلوك األفراد وتصرفاهتا يف احلياة ويف خمالطتها للجماعات واألفر 

 . الرايضية ، واإلعالمية األنشطة الكشفية ، األنشطة
 دور التعلم يف اخلطابة :

اخلطابة ابلتعلم والدراسة والتمرين ، فقد وجد كثري من اخلطباء قد أحاطوا بقواعد علم اخلطابة وتدربوا على  أتيتقد   
. والعلوم احلديثة اليوم تعتمد يف تعليمها على املنهج  ابالستعدادماهري وبذلك صاروا خطباء فن املشافهة ومواجهة اجل

النظري والعملي واخلطيب او الداعية اليوم ميكنه أن يربع وأن ميلك زمام الكلمة بشيء من الدراسة واملران كما ميكنه أن 
 .ولثغة إذا صحت عزميته وأدام صربه وجلده وحىت على عيوبه اخللقية ،من فأفأة يتغلب إذا أراد على خجله

 ورايضة النفس على اخلطابة تكون أبمور كثرية عددها أبو زهرة فقال :  
حمكم ، ومن  وإلقاء، وبعضها يتعلق ابألسلوب والفكرة ألن اخلطابة فكرة وأسلوب  ابإللقاءبعض تلك الرايضة يتعلق 

أفكاره ، ووزن آرائه  ، وعقد صلة بينها وبني ما جيري يف شئون الناس ،  الرايضة اليت تتعلق ابلفكرة ، أن يعود نفسه ضبط
يف شئون احلياة عميق الفكرة  التأملليكون على أهبة القول اخلطايب إن وجدت دواعيه ، ومنها أن يكون كثري  أمورهموعامة 

قريبا منهم ، إن سه فيحس إبحساسهم نفسه االتصال ابلناس ليخلط نفوسهم بنف ن يعوديها ، كثري الدراسة ألحواهلا ، وأف
الكالم ، أو يكتبه كثريا ، وأن يكون يف  جبيداليت تتعلق ابألسلوب أن يتحدث وجد ما يدعو إىل خطاهبم ، ومن الرايضة 

 مرانه اخلطايب حماكيا البلغاء يف أساليبهم ، أو مقتبسا منهم ، أو سائر يف مثل درهبم .
 : ومن الرايضة اليت تتعلق ابإللقاء

د نفسه إخراج احلروف من خمارجها وأن يقرأ كل ما يستحسنه بصوت مرتفع مصورا بصوته معاين ما يقرأ أن يعو    
بتغيري النربات ، وبرفع الصوت وخفضه ، وأن يغشى اجلماعات واحملافل اليت تكون ميادين قول . وإذا عنت له فكرة ووجد 

االستحياء يف هذا النوع من الضعف ، وهو إىل احلبسة ، وموت املواهب  إنيقل غري هياب وال مستحي ، فلالفرصة ساحنة ف
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وإن ضعف أسلوب ارجتاله ، أو إصابته حبسة مرة فال ييأس من أن جييد  ، وعليه أن يقول مرجتال ما استطاع إىل ذلك سبيال
 مرجتال.

 كيفية االختيار  :
 صامت ال حيسن التعبري عن رغبته ، وال يستطيع أن معرفة امليول يف الصغر شيء ليس ابهلني ألن الطفل عاَل  

ني مدربني ميتازون ابلذكاء واخلربة ، ويتبعون نظما مرتبة يخصائأالتمييز بينها بسهولة ويسر ، ومعرفة مواهبه وقدراته َتتاج إىل 
 ومتعددة يف الكشف عن هذه املواهب .

 ها ، واستخالص مواهبه من خالهلا وتقييم الطالب على أساس فاملطلوب هو مجع املعلومات اهلامة املتعلقة ابلطالب ورصدها
 كيفية استغالل املواهب :

 واألفكارعلى املدرس أو املدرب أن ي فهم الطالب أو املدربني على اخلطابة ، أن الكلمات وسائل لنقل الرسائل   
أو  يعرب عنها ال تنتظم التفكري ، إذ أن املتعلم واملعلومات واملواقف ، كما عليه أن يعاون الطالب على إدراك أن اآلراء اليت ال

والداعية الذي ال يستطيع أن يوضح فكرته ال يسمى داعية وال الداعية الذي ال يستطيع التعبري عن أفكاره كأنه َل يتعلم 
ري عما يفهم يصح أن ينتسب على دعوة فالطالب أو الداعية الذي يفهم ما يقرأ ويعي ما يعتقده ، ولكنه ال يستطيع التعب

        ويعي ابخلطابة أو الكتابة ، حيتاج إىل أن يدرك العالقة الوثيقة بني املعرفة والكالم.
 وعلى هذا فيجب أن يفهم الدارس أمورا منها:  
يفهم الدارس أنه ال قيمة لإلنسان حقيقة إال إذا كان له لسان معرب عن احلق  ومفصح عن الذات وعن الشخصية  -

هللا تعاىل عليه يف مقال فال  أمرالفكر واملبدأ وهلذا جاء يف األثر اإلسالمي " ال حيقرن أحدكم نفسه أن يرى ومدافع عن ا
  فإايييقول فيه ، فيلقى هللا تعاىل وقد أضاع ذلك فيقول هللا ما منعك أن تقول فيه ، فيقول اي رب خشية الناس فيقول : 

  . "كنت أحق أن ختشى
 .املعلومات اليت ختدم موضوعا معينا وإخراجوعلى التحصيل وعلى استعمال الكتب التدريب على القراءة  -

طرائق دقيقة يف تدوين  إتباعوال ينتهي دور املدرس بتهيئة املادة للطالب ليقرؤوها ، وإمنا  عليه أن يساعدهم على 
عمال الكتب إلخراج املعلومات ، حيصلون عليها كما أن عليه أن يعلمهم كيفية استاملالحظات وتصنيف املعلومات اليت 

من هذه املعلومات موضوعات معينة ، مث كيف ميكن للقارئ أن يفرق بني املعلومات اليت  ينش وكيف ميكن للقارئ أن 
التذكري  يساعديضمنها الكتاب وبني مواقف اخلطيب أو الكاتب فذلك يساعد القارئ كثريا على التفكري .وينبغي أن 

ة فينتبهوا إىل ما يريدون طالب يف مرحلة التحضري للكتابة أو اخلطابة على االنتباه إىل املقاصد املطلوبوالعون الذي يقدم لل
فكرة إىل اآلخرين بطريقة مقنعة ، ولعرض  إبرازرادو فهمها ، فإذا ما أن يستخدموا الرموز واأللفاظ اليت ال يصعب قوله وأ

 ملا سيقولونه إضافة إىل الطالب واملدرسني .ضبط األسلوب فعليهم أن يتصورا مستمعني خمتلفني 
وهكذا يكون املدرس قد ساعد الطالب على أن يدركوا أبن توصيل املعلومات إىل اآلخرين يع  أكثر من نقلها  

 إليهم . وينبغي عله أن يفهم الطالب ضرورة التأكيد على معتقداهتم وآرائهم الشخصية يف كتاابهتم وكالمهم.
  :منها أمورابة والكالم  وأييت من عدة ب على اخلطالتدري -

مساع كثري من أقوال اخلطباء وخاصة من يراتح إليهم يف املوضوعات اليت جيب مساعها ، وذلك أبن يذهب إىل  -أ
، أو بسماع أشرطة هلؤالء  أفضلخيطب فيها هؤالء اخلطباء ، والسماع املباشر مهم وذلك يكون  إىلاألماكن 
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وممكن ترتيب زايرات هلؤالء يف منازهلم والتعرف عليهم فذلك يزيد الثقة  اشات التلفاز .اخلطباء أو برؤيتهم على ش
 ابملتعلم ويؤدي  إىل مساع النصائح اليت ستلقي عليهم.

املدرسة وتقدمي األحاديث الصباحية يف طوابري  أخبار الصباح أو قراءة بعض فقرات من اجملالت ،  إذاعةاملشاركة يف  -ب
 وإلقاءسبات الوطنية والدينية ، وتوجيه الطالب إىل ما جيب أن يكونوا عليه يف املدرسة وخارجها والكالم يف املنا

 التوجيهات املدرسية اليت تود اإلدارة إبالغها للطالب .

و اليت تلقي وعلى مواجهة اجلماهري ، أ اإللقاءابللغة الفصحى وهذه تعود على  املشاركة يف التمثيليات اليت تلقى -ت
 وتلك تعود على مواجهة اجلماهري فقط. ابلعامية

إقامة مجعية للخطابة يف املدرسة ضمن اجلمعيات الثقافية املختلفة ، وتدريب الطالب على ممارسة اخلطابة أبصوهلا ،  -ث
ودراسة مشاهري اخلطباء واالستفادة من خطبهم واحلث على املطالعات يف هذا الشأن ومساع خطب الطالب 

 والتعليق عليها.

و أمام أسرته ، مث أييت طالب على َتضري املوضوعات املختلفة والتمرين عليها يف املنزل ، بينه وبني نفسه أحث ال -ج
 إخوانه يف املدرسة أو يف احلفل . مماليلقيها أ

يف اإلنسان ،  هدف يفجر ينابيع الطاقات الكامنة البد أن حيمل الطالب فكرة وأن يوقد ذهنه هبدف ، وخري فكر وخري -
ي فجعلها خري أمة ، وصدق هللا  م الذي أحيا األمم والشعوب امليتةإلسالهو ا َناه  َوَجَعْلَنا َله  ن ور ا مَيْشِّ ت ا فََأْحيَـيـْ }َأَو َمن َكاَن َميـْ

َها { ) نـْ َارٍِّج مهِّ  ( سورة األنعام122بِّهِّ يفِّ الن اسِّ َكَمن م ثـَل ه  يفِّ الظُّل َماتِّ لَْيَس خبِّ
والثقافية والعلمية ، واتساع املعارف املختلفة والدراايت املتعددة  ، فال يتصور خطيب جاهل  جتماعيةواال الدينيةالقراءات -

أو قليل املعرفة أبحوال من يدعوهم ، أو قاصر الفهم قليل الذكاء ، عليل احلجة وإذا حدث فإنه ال ، أو حمدود الثقافة 
 اهلزء حبديثه وانفضاض الناس عنه ساخطني ال عنني .يسمع له قول وال يطاع له أمر ، فضال عن السخرية به و 

الدراسة للفن اخلطايب الذي حنن بصدده فإن الدراسة تصقل االستعداد واملواهب وتعني على النجاح وبلوغ املراد من أقصر  -
 طريق ، وتؤدي إىل ظهور الفكرة واهلدف الذي يسعى إليه اخلطيب .

فون جمهزون مدربون أخصائيون ووسائل الدعاية اآلن غريها ابألمس كذلك فقد  والدعاة اليوم غريهم ابألمس ، فهم مثق
وجمالت وجرائد  كانت األمس كلمة تلقي يف خطبة أو اجتماع أو كلمة تكتب يف رسالة أو خطاب ، أما اآلن فنشرات
ورجاال يف بيوهتم  وخياالت ومسارح وتلفاز ومذايع . وقد ذلل ذلك كله سبل الوصول إىل قلوب الناس ، مجيعهم نساء

 ومتاجرهم ومصانعهم ومزارعهم. 
تلك الوسائل مجيعا حىت أييت عملهم  هلذا كان من واجب أهل الدعوة الذين يريدون النجاح لدعواهتم إحسان 

 بثمرته املطلوبة .
اقرتاح إنشاء مدارس وابتداء املرحلة املتوسطة و ألوىل ومما جيب عمله يف هذا اجملال أن تكون مدارس للدعاة بعد املرحلة ا

والتدريبية واملعلمني واملعلمات ، وان يوجه الطلبة يف هذه املدارس الوجهة للدعاة املدربني على غرار املدارس الصناعية 
 الصحيحة يف الثقافة واالطالع والتدريب .
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 جتري ختلفة اليتويكون لتلك املدارس برامج معدة أتخذ يف االعتبار لغة العصر الذي نعيش فيه ، واملذاهب امل 
امليول والعادات والتقاليد كما جيب أن يالحظ الدعاة  ومراعاةب على فن الدعاية والتأثري يف الناس اهلواء ، والتدري جمرى

 خلقيا وعلميا واجتماعيا .
 توجه كل داعية إىل اختصاصه املعني وإىل الشعوب اليتويتدرج الطالب من هذه املدارس إىل كليات الدعوة اليت  

 يراد تبليغها فيدرس لغتها وعاداهتا وهلجاهتا ومذاهبها إىل غري ذلك من األمور اليت تلزم يف دعوة تلك الشعوب .
لغات العاَل كله ، ويكون ذلك الزما للدعاة حىت يتمكنوا من  إتقانوَتقيقا  لعاملية اإلسالم جيب على املسلمني  

 الدعاة إىل دول العاَل. ل توصيل اإلسالم إىل ربوع األرض . وقد وجه الرسو 
ابخلطابة وفائدهتا . فإن الطالب يف بدء أمره حيتاج إىل ما ينشطه  ابإلقناعخلق الرغبة القوية يف نفس الطالب ،  -

 ويقنعه مبنفعتها ، فليس هناك من هو أكثر شهرة وقيمة من خطيب جيذب انتباه الناس ويقنعهم ويؤثر فيهم.
 ثقافة الخطيب : 

 : ن الكرمي وتفسريهالقرآ :أوالً 
البد للخطيب من االطالع على الثقافات املختلفة وأوهلا القرآن الكرمي كالم هللا تعاىل ووحيه غري مشوب أبوهام البشر وال 

ن النقص والقصور ومنزه ع ( سورة احلجر9}إِّان  حَنْن  نـَز ْلَنا الذهِّْكَر َوإِّان  َله  حَلَافِّظ وَن{ )أبهوائهم  ، مربأ من التحريف والتبديل 
}َوإِّن ه  لََتنزِّيل  َربهِّ اْلَعاَلمِّنَي{ فهو إذن اخلري اخلالص والنور الصايف ليس جلربيل منه إال النقل وال حملمد منه إال التلقي والتبليغ 

ٍه مُّبِّنٍي{ }بِّلِّ ( 194( }َعَلى قـَْلبَِّك لَِّتك وَن مَِّن اْلم نذِّرِّيَن{ )193( }نـََزَل بِّهِّ الرُّوح  اأْلَمِّني { )192)   َساٍن َعَريبِّ
ي واحلكمة الرابنية والقدرة األزلية املتصفة ابلكمال واجلالل واملنعوتة ابلتوفيق واهلداية واملنزهة عن  هلفالقرآن الكرمي حيمل العلم ا

 كل قصور ونقص .
 واجب اخلطيب حنوه:

أن حيفظه كله حفظ بعضه فإذا َل يستطع داوم واجب اخلطيب أن جييد حفظ القرآن وحيسن تالوته وجتويده ،فإذا َل يستطع 
 ويتعرف على على قراءته واستحضر االستشهاد به كما جيب عليه أن يدرس تفسريه ويتدبر آايته ويقف على أسباب نزوله

 .أحكامه ،ويستبصر أوامره ونواهيه
 وقفة مع التفاسري : 

، وفيه فتح معني من الفتوحات  انحية من نواحي العلميستحسن أن ال يقتصر الداعية على تفسري واحد ، فكل تفسري فيه 
اليت يعطيها هللا صاحب النظر املخلص يف كتابه فهناك تفاسري متيل إىل تفسري القرآن ابلقرآن وهناك تفاسري جتنح إىل  اإلهلية

 ري أخرى متيل إىل التفسري ابلرأي .التفسري ابملأثور ، وهناك تفاس
 : نصائح للداعية أمام التفاسري

 ومما ينبغي أن يلفت إليه الداعية يف هذه التفاسري ما يلي :
االهتمام يف هذه التفاسري ابلنواحي العملية ال اجلدلية أو الكالمية فكل أمر جينح أليه املفسر ال ينب  عليه عمل فهو من  -1

مني وتدفعهم إىل العمل مبا األمور اليت هنينا عنها شرعا  ، فقد يكون اجلدال للوصول إىل احلق يف مسألة هتم املسل
يصلحهم ويسعدهم ويرفع شأهنم ، وهذا شيء حمبوب ، لكن قد يكون اجلدل يف أمور فرعية ، وكل يستند فيها إىل دليل 
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، فهذا ينبغي أن ، والتعصب فيها يؤدي إىل فرقة املسلمني وذهاب رحيهم وضعف وحدهتم ولفتهم عن العمل اجلاد 
 يؤدي إىل عكس مطلوب ويفسد الود بني املسلمني. توضع له حدود وضوابط حىت ال

أرادت اليهود مبا هلا من دهاء أن تفسد على املسلمني دينهم ، فعمدت إىل سالح الدس  –ليات ياالبتعاد عن االسرائ -2
ملسلمني ليات خمتلفة وفاسدة يف غفلة من ايفألقت اسرائ –وهذه صنعتهم من قدمي ورثوها كابرا  عن كابر  –والتحريف 

 ا هبا كتبهم على أهنا من علم أهل الكتاب .فصادفت بعض األغرار فملئو 

احلذر من اآلراء الشاذة والرواايت الضعيفة واتقاء الواهي من األقوال الشاردة والتأويالت املتهافتة اليت تنسب إىل بعض  -3
 الصحابة أو التابعني وليس هلا سند صحيح .

 السنة املطهرة :
اعية بعد القرآن الكرمي وهي شارحة القرآن ومبينة له ومفصلة ملا أمجل منه ، كما إهنا قصة  وهي املصدر الثاين للد 

كفاح وخالصة جتارب ألعظم داعية وأكرم عقل يف الوجود ، كما إهنا نفحات قدسية وتوجيهات رابنية وجتليات إهلية لفهم 
وعلل النفوس ومشكالت احلياة وضروب اإلصالح  القرآن وتوجيهه يف احلياة ليعمل عمله يف آالء الكون وسنن االجتماع

 وسياسة األمم  ورسم  الطريق املستقيم.
كل مسلم وينتفع هبا كل بشر يف هذا العاَل املضطرب   الذي حيتاجهزادا ال ينفذ من العطاء الغامر وهلذا كانت السنة  

 املائج ابألهواء والفنت واحلروب واالحن.
 وأودعوهامن العلماء الفاضل  اإلسالميةظة وممحصة قام على صيانتها رجال األمة والسنة واحلمد هلل مدونه وحمفو  

اسفارا كثرية وجملدات متعددة ، ولكن ينبغي للخطيب الداعية أن ينتقي منها األهم مثل الكتب الستة ،، وموطأ مالك 
 ومسند الدرامي ومسند امحد .

 كتب السرية النبوية :
فهي كثرية وجيب على الداعية دراستها وخباصة الرتكيز على الناحية العملية منها والرتكيز  أما عن كتب السرية والنبوية  

هللا تعاىل يف  إىليف كيفية تبليغ الدعوة  كذلك على املثل والقدوة واخلطوات واخلطة اليت انتهجت من قبل رسول هللا 
يتبع األسباب ويسري حسب قوانني  ان الرسول ، وكيف ك وأفهامهموسط الناس كلهم ، على اختالف مشارهبم وعاداهتم 

واقعا عمليا معاشا ، وتطبيقا فعليا  اإلسالمجيسم  ،وكيف كان الرسول هللا سبحانه يف الكون، ويعد  لكل شيء عدته
ليم تسري ابملثل وتتحرك ابلتعا اإلسالم، كما جند جيال وأمة صنعها  واألفكارتراود االفهام  وأحالماملموسا ال شعارات  

انعزال على احلياة وعن نعيمها وما فيها وقد أقام  أومشقة  أوتعسري  أوإرهاق  أووترفع لواء احلق وتنادي به يف غري عنت 
منهاج وحصنها ابلقوة والعزة ورفع لواءها جبند الرمحن  ووفقنظام  أفضلهبذه التعاليم وهذه الرسالة دولة على  الرسول 
 .اإلميانوكتيبه 

 ستههاد اها:اخلطباء والدعاة يف دراسة السنة واالتوجيهات إىل 
طبوعة اآلن وحمققة فيجب احلذر من األحاديث الواهية واملنكرة واملوضوعة وكتب الصحاح كثرية وكتب التخريج م -1

 .يكون عنده دربه هبا أن على الداعية
الضعاف .  أوه بروايته للموضوعات وإدخال يف الدين ما ليس من وليتقي الداعية املشاركة يف الكذب على رسول هللا 

    ." من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " لقوله رسول هللا 
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 يتبع ما يلي : أناخلطيب  أووليحرص الداعية 
الكتب اليت خرجت وحكم فيها على  إىل أوكتب األحاديث الصحيحة كالبخاري ومسلم وأيخذ منها   إىل يلجأ -1

 وثوق هبا ، وأيخذ منها الصحيح ويدع ما فيه مقال ، حىت يسلم ويغنم.ضعفه وامل أوصحة احلديث 
  اليت ال تعيها عقول مجهور الناس لغري ضرورة األحاديثجتنب  -2

يع  ابألحاديث اليت هلا صلة بواقع الناس ومقتضى حاهلم ، وبتحري البعد عن  أنينبغي على الداعية اخلطيب 
 كان احلديث معهم.  إذاقول عامة الناس املتشاهبات واملشكالت وما ال تبلغه ع

يكذب هللا ورسوله ؟  أن أَتبونثوا الناس مبا يعرفون دقال : " ح ههللا عنطالب رضي  أيبأخرج البخاري عن على بن  
" . 

بن مسعود رضي هللا عنه ، قال : " ما أنت مبحدث  قوما حديثا ال تبلغه عقوهلم إال كان  وأخرج مسلم عن عبدا هلل
  .فتنة " لبعضهم

ال تفهم  أوالبد من وضع األحاديث يف موضعها وفهمها على وجهها الصحيح وبعض األحاديث ال تفهم منفردة  -3
      بعيدا عن أصول اإلسالم العامة وتعاليمه.

 والعاملني أبحكامه ومبادئه . فينبغي لإلسالمشيئا معينا عند بعض الناس غري الدارسني  األحاديثوقد يوهم ظاهر بعض 
 والتدقيق فيها. األموراالنتباه هلذه 

 : الداعية واألحكام الفقهية 
ينبغي على الداعية أن يتصل ابلعلوم الفقهية وأن يدرس األحكام اإلسالمية أبدلتها من كتب الفقهاء حىت يستطيع  
مر مبعروف أو ينهى عن منكر أن يرد الشبه والبدع واملنكر ، وأن أيمر ابلصواب ويبتعد عن اخلطأ ، وال أي اإلسالميالداعية 

 إال أبمر يعلمه حق العلم ويعرف وجوهه املختلفة وآراءه املتعددة.
 موقف الداعية أمام امللل والنحل :

واألضغان واملظاَل ، وهلذا فاملذاهب والنحل وامللل والصيحات ،  ابألحقادوالشهوات ومفعم  لابألهواالعاَل مل   
  ه سراين اهلواء ، وكثري منها َتمل أدراهنم وأمراضهم.جتري فيه جراين املاء وتسري في

البد للداعية اخلطيب أن يكون على دراية وعلم مبذاهب الدجالني والسحرة ، وأن يكون خبريا خبدع املشعوذين والكهنة من 
ويطلع مشس  أرابب امللل والنحل الضالة فيكشف ضالهلم ويعري هبتاهنم وجيلي أطماعهم ويقذف ابحلق عليها فيدمغها ،

 احلقيقة الزاهية الوضاحة فتبدد ظالم اجلهالة ودايجري الضالالت.
 : دراسة علوم اللغة

جيب على اخلطيب أن يدرس علوم اللغة درسا  جيدا  حيول بينه وبني اللحن واخلطأ وعلوم اللغة كثرية ومتعددة  
اللغة ومتنها ، واملراد أن أيخذ اخلطيب منها قدرا   قواعد إىلاللفظية وطرق َتسينها وبعضها يرجع ابلرتاكيب بعضها يتعلق 

كما يستحب أن يداوم الداعية اخلطيب االطالع على الرتاث العريب صحة لفظه وفصاحته وقوة أتثريه   جيعله على بينه من
 األديب من خطابة وشعر ومساجالت وحماورات ، حىت يكون صاحب ثروة لغوية تفيد يف سهولة التعبري وحسن التصرف

 وإيضاح املعىن وقوة الـتأثري يف املستمعني.
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         دراسة العلوم اإلنسانية:  
يعيش فيه وخيالطه ، الذي نقصد ابلعلوم اإلنسانية العلوم اليت هلا صلة ابإلنسان واجملتمع الذي يكون من حوله و  
ابجلماعة اليت خياطبها  بكل ما له صلةيكون ملما  اخلطيب سواء كان اجتماعيا أو سياسيا أو دينيا جيب أن  أنوالواقع 

 أو خمرجه يف حديثه إليهم. ليعرف نواحي التأثري فيها ، واملواطن اليت تكون مدخل اخلطيب 
ومن تلك العلوم علم التاريخ وعلم االجتماع ، وعلم النفس وعلم املنطق وعلم االجتماع ، الذي يستطيع به  

 اة  وأن مييز بني احلسن والقبيح وأن يضفي صفة اجلمال على كل شيء يف احلياإلنسان أن يدل على اجلمال يف خملوقات هللا
فال بد لذلك أن يكون اخلطيب ملما  بكل صنف من صنوف املعارف وكل علم من علومها ، ألن كل علم له حبياة الناس 

 صلة له ابجتاهاهتم خلطة وله إبصالحهم أو إفسادهم عالقة.
 للخطيب :الصفات العقلية واألخالقية 

وثقافة ، حيمل شيئا  مهما يريد تبليغه للناس ، مث حيملهم  احبة فكر ومهةيفرتض أن يكون للخطيب عقلية فذة ص 
مبا أويت من إقناع وحجة على رأيه ، وحيركهم إىل ما يريد فال بد إذن من أن يرجح عقله عقول من أمامه ، وأيسر لبه لبهم 

 ى منطقهم .وتغلب حجته حجتهم ويستوِل منطقه عل
 تؤهله لذلك منها صفات فطرية وصفات مكتسبة . بصفاتوهذا اخلطيب أو هذا الداعية إذن البد أن يتصف  

 الصفا ت الفطرية واملكتسبة :
 قوة الذاكرة : -1

رسالته فعمل الداعية واخلطيب يعتمد  أتديةتساعده يف  يتلاحيتاج اخلطيب والداعية إىل الذاكرة القوية الواعية 
احلجة ، كما يعتمد على مالحظة مجهوره ومعرفه أحواهلم وميوهلم  وإيرادا  كليا  على البديهة وحسن التصرف اعتماد

ونزعاهتم فيجب أن تكون نظرات اخلطيب إىل سامعيه نظرات فاحصة كاشفة يقرأ يف  وجوههم خطرات القلوب 
تسعفه بديهته  عراض ، هلذا جيب أنأو األ واإلقناعووساوس النفوس ، ويلمح يف عيوهنم الرضي أو السخط ، 

 ابملطلوب ويلفته عقله ابملراد ، وتنبهه فطنته إىل البحث عن الدليل املقنع واحلجة البالغة القاطعة.
 سعة املعارف : -2

اخلطيب الداعية إىل اإلسالم حيتاج على علم وسعة اطالع وحسن تدبر يف األمور ، ألنه جماهد سالحه العلم وعدته 
ب عدته اإلميانية واألخالقية.وألنه معلم يبذل عطاء ويلقن معرفته فكيف يكون ذلك عند إنسان ال عطاء له الثقافة جبان

 وال علم عنده .
وال تكفي جمرد املعرفة عند اخلطيب الداعية بل البد من اخلربة وحسن النظر يف األشياء ، كما جيب أن  

لسأحوال واألمور ، وهي ما نسميه ون عنده موازنة وحسن تقدير يكون عنده الفقه يف هذه املعرفة ، حىت يستطيع أن يك
 يعطيها هللا الدعاة إليه ، بعد أن يكونوا أهال  هلا. اليتاحلكمة ، 

 العلم هو روح حياته وسر حركته وقوة دفعه وداللة فضله. نكما جيب أن يعلم الداعية أ
أي يكون عنده ثقافة وته وما حييط هبا من معارف وأول ما جيب أن يعلمه اخلطيب الداعية هو دينه ورسالته ودع

إسالمية ، يكون مصدرها وحمورها اإلسالم ألن اإلسالم  هو املادة وهو الدعوة اليت يصول هبا الداعية وجيول ويبلغها 
ليمه الداعية الذي يدعو إىل اإلسالم البد أن يعرف ما اإلسالم  الذي يدعو إليه ؟ تعا أنللناس وهذا أمر منطقي حيث 
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وحدوده وأوامره ونواهيه ، وأهدافه وغاايته ؟ وال بد أن يكون  متمكنا  عميقا  صاحب فكر وملكة ، وذكاء وفطنة ، 
بعيدا عن الشطحات أو التنطعات ومتجاوزات يستمد معرفته من ينابيع الثقافية اإلسالمية األصيلة ومن مصادره  احلقة 

 املغالني . لتأويل اجلاهلني وانتحال املبطلني ، وهوس
 قوة املالحظة :-3

 وعلى أرض الواقع الذي يعيش فيه  يكون اخلطيب قوي املالحظة . ذا نظرات اثقبة فيمن حوله أنجيب  
خياطب أهلها ويستطيع أن يرسم منهجه العل  ويلقي   أنيرى على صعيد األرض اليت يعيش فيها واقعها ، ليستطيع  

 كلمته املؤثرة الفاعلة .
احمليطني به ، املخلص من املنافق من الذي يريد أن يضلله أو يوقعه يف خطأ أو يف إشكال أو يف أوهام عيد على ص يرى 

 خطبته وقبلها  إلقاءتفسد عليه علمه ودعوته ، كما يرى املرتبصني واحلاقدين يرى على صعيد مجهوره ما يؤثر فيهم عند 
سلوبه وموضوعه  أو يرتفع حسب ثقافتهم وقدرهتم العقلية أما قبلها فيعرف مقتضى حاهلم فيختار هلم ويتنزل أب 

حني إلقاء اخلطبة فيعرف هل هم مقبلون عليه فيسرتسل أم مدبرون عنه ومعرضون فيوجز ؟ أو يتجه وختصصاهتم ، وأما 
هللا حيب  نأنه قال : " إ إىل مواطن التأثري فيهم ، ويف احلديث عن النيب  وأدىنأخرى يراها أقرب إىل قلوهبم  انحية

 .البصر النافذ عند ورود الشبهات وحيب العقل عند حلول الشهوات "
 حضور البديهة : -3

أتيت من شدة الذكاء وشدة املالحظة وحسن معرفة أحوال الناس وطباعهم وشجاعة اخلطيب وفهمه لدعوته 
وؤه أو بفرحه فكيف يتصرف غايته ومتكن علمه . فكثريا ما يفاجأ اخلطيب مبا َل يتوقع مما يس ورسوخ موقفه ووضوح

. قد يلقي  وكيف يكون موقفه وإجابته ؟ قد حيدد ذلك جناحه أو إخفاقه ، أو َتول القلوب إليه أو انصرافها عنه
اخلطيب خطبته فيعقب عليه معقب أو يعرتض معرتض فإذا َل تقدم البديهة احلاضرة ما جيرب اخللل أو يقنع املعقب أو 

 واعرتته احلرية وتفرقت عنه الناس وانصرف من حوله اجلمهور .املعرتض انفرط عقد اخلطيب 
 وقد يلمز اخلطيب أو يقع يف موقف حرج فيخرجه منه سرعة البديهة.

عليه خريا ،  وأثىنعلى مكة  ، فذكر احلجاج  إذ ذاك أمري وهوعبدهللا القسري املنرب يوم اجلمعة  صعد خالد بن
منه يه كتاب سليمان بن عبد امللك أيمره فيه بشتم احلجاج وذكر عيوبه وإظهار الرباء فلما كان يف يوم اجلمعة الثانية ورد عل

عليه ، مث قال : " إن إبليس كان ملكا من املالئكة وكان يظهر من طاعة هللا ما كانت  . فصعد املنرب ، فحمد هللا وأثىن
املالئكة ؟، فلما أراد فضحه ابتاله ابلسجود املالئكة تظن أن له بذلك . وكان هللا تعاىل قد علم من غشه ما خفي عن 

نرى له بذلك فضال ما كنا  آلدم ، فظهر هلم ما كان خيفيه عنهم فلعنوه ، وأن احلجاج كان يظهر من طاعته أمري املؤمنني 
ري وكان هللا عز وجل أطلع  أمري املؤمنني من غله وخبثه ما خفي عنا . فلما أراد هللا فضيحته أجرى ذلك على يد أم

أهنا تشهد لصاحبها بسرعة  إالطبة مع ما تدل عليه من موخذ ، املؤمنني فلعنه فالعنوه لعنه هللا !!! ونزل  " وهذه اخل
 البديهة وحنكة التصرف .

 رابطة اجلأش :  -4
سيضفي من نفسه  ألنهاهلمة  عاِليقف اخلطيب وسط مجهوره غري مضطرب وال وجل مطمئن النفس  أنجيب 
الثبات والثقة والقوة والنشاط نرى يف ذلك موقف أليب بكر الصديق رضوان هللا عليه  روحه إىل روحهم  على السامعني ومن
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وقد مات  وهو مسجي يف بيت عائشة فكشف عن وجهه وقبله وراثه ، مث خرج إىل  : حيث دخل على رسول هللا 
ال : " أيها الناس . إنه من كان يعبد حممدا فإن الناس وهم يف شديد غمراهتم وعظيم سكراهتم فحمد هللا وأثىن عليه ، مث ق

}َوَما حم َم ٌد إِّال  َرس وٌل َقْد َخَلْت ال ميوت . مث قرأ قول هللا تبارك وتعاىل :      حممدا قد مات زمن كان يعبد هللا فإن هللا حي
ت ْم َعَلى َأْعَقابِّ  ئ ا َوَسَيْجزِّي اّلله  مِّن قـَْبلِّهِّ الرُّس ل  أَفَإِّن م اَت أَْو ق تَِّل انَقَلبـْ َ َشيـْ ك ْم َوَمن يَنَقلِّْب َعَلَى َعقِّبَـْيهِّ فـََلن َيض ر  اّلله

 ( سورة آل عمران144الش اكِّرِّيَن{ )
 فنجد يف خطبته رضوان هللا عليه احلزم والقوة ورابطة اجلأش وسرعة البديهة رضي هللا عنه.

 قوة الشخصية : -5
، فهي صفة تؤثر فيما حوهلا . فإن كانت يف طالب جنده من هللا تعاىل  الشخصية يف غالب أحواهلا تكون هبةقوة 

 وحياولون تقليده والسري على سنته. يؤثر وال يتأثر ، يتأثر به الطالب احمليطون به
وقد أويت وهب هللا خطيبا تلك الصفة واستكمل عناصر النجاح ساق اجلماهري إىل حيث اخلري والرشاد وكأنه  وإذا 
 .إبحسانمن هذه الصفة الكثري وكذلك أبو بكر وعمر وكثري من السلف الصاه والدعاة إىل هللا  رسول هللا 

 قوة احلماس والعاطفة : -6
ال يثري احلماسة يف قلوب السامعني إال من كان ممتلئا محاسة واقتناعا وقوة واعتقادا بصدق ما يدعو إليه ، فما خرج من 

 وما خرج من اللسان ال يتجاوز اآلذان . القلب يدخل إىل القلوب من غري استئذان
والعواطف واحلماس جيب أن تنصب عند اخلطيب يف عبارات وأساليب تلهب احلس وتوقظ النفس وتثري احلمية  

 وَتفز اهلمة . أما الكلمات امليتة واأللفاظ املتهالكة فال تزيد اخلامل إال كسال وال الغافل إال ضياعا.
دعو يظهر يف حدبه وشعوره ورغبته يف نصحه ونفعه حىت يكاد يتمزق وهلا عليه ، كما أن حرص اخلطيب على امل 

 ويفطر حرصا  على هدايته وسالمته.
الداعية واخلطيب قدوة ، ومثل وفكرة ، أو حامل فكرة وداع إليها فهو هلذا حيتاج إىل عمق يف العقيدة وقوة يف اخللق ، حيتاج 

 وحبهم وامليل إليه ،  ثقة الناس واطمئناهنم تعطيهإىل صفات 
 من هذه الصفات:

 الطهارة :  -1
فإذا اشتهر اخلطيب بسوء أو بنقيض ما يدعو إليه كان لسان حاله ، يناقض مقاله ، فيضعف أتثريه وال يصل إىل 
قلوب الناس حديثه ، ويشك السامعون يف قوله ويراتبون يف صدقه ، وهلذا األمر ، وألن أمة اإلسالم أمة دعوة 

 سالة ، هناهم هللا سبحانه عن أن يقولوا ما ال يفعلون.وأصحاب ر 
فيلقي  يقول " يؤتى ابلرجل يوم القيامة  وعن أيب زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي هللا عنهما : قال : مسعت رسول هللا 

مالك اي فالن أَل تك أتمر ، فيجتمع إليه يف النار فيقولون ا يدور احلمار يف الرحايف النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور هبا كم
 ابملعروف وتنهي عن املنكر ؟ فيقول بلى ، كنت أمر ابملعروف وال آتيه وأهني عن املنكر وآتيه " متفق عليه.

 دعوته وتسمع كلمته . هلذا البد لكل صاحب دعوة أو مبلغ فكرة من الطهارة والنقاء حىت تقبل
 الثقة ابلنفس :  -2

 القدرة الذهنية والنفسية على مواجهة املواقف وَتمل الصعاب ومطاردة اليأس والوهن.هي الثبات والرسوخ واالطمئنان و 
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 هي القدرة على الوصول إىل اهلدف  أو التقدم إليه بشموخ وعز وصرب وجلد .
هي قوة مؤثرة تنبعث من نفس اإلنسان تقهر ما أمامها وَترك ما حوهلا بغري تبعية ذليلة ، أو معينة ، تقول احلق  
ل الواجب وال تتأثر ابلظلم أو السخرية أو املواقف الصعبة . وهي ألزم للداعية اخلطيب ولصاحب الدعوة والرسالة وتعم

 خاصة وهو يعلم أن هللا معه وأنه على احلق املبني ، ابلشموخ يف وجه الباطل ابحلق املبني .
 املشاركة األخوية : -3

 .على الرب والتقوى واملساواة يف احلقوق والواجبات أساس العالقات البشرية هو احلب والتعارف والتعاون
. وكل إنسان يفتقر إىل  فهامهموأيكون قريبا إىل عقول الناس   ةوكل إنسان ميلك مفاتيح تلك العالقات اإلنساني

أمثال هذه العالقات يكون بعيدا مذموما بعيدا عن أحاسيس الناس خمالفا للطبائع والعقول ، فليس هناك مربر 
 .متباعدين  متنكرينحيمل الناس أن يعيشوا أشتاات  مفهوم

من صميم دينه كما سنبني ذلك ألسباب  وإهناالعالقات اإلنسانية خاص  والداعية ال بد له من فقه جيد هلذه جيد هلذه 
 :  يليعدة منها ما 

 فريد . إمياينألن دعوته  ورسالته تفرض عليه وتنبهه إذا احنرف وتقومه إذا اعوج وتربطه  -1
 وصحبه الكرام. ألن الداعية يقتدي برسول هللا  -2

ألن الداعية ال يتعامل مع الناس بقوة القانون وال بقوة السلطة وإمنا يتعامل معهم ابألحاسيس والعواطف  -3
 وخماطبة العقول ، واملنطق وأساليب اإلقناع املتعددة .

وته العملية دعوته اللفظية والقولية ، ، وأقوي بياان وحجة إذا صاحبت دع أتثريان الداعية يكون أكثر وأل -4
 .واملشاركة األخوية من أفضل أساليب الدعوة

والوجدانية واملخالطة ، تزود الداعية برصيد من اخلربة وبكثري من املعرفة عن عادات الناس  ةاألخوياملشاركة  -5
رق اإلقناع والتأثري اليت وأحواهلم وأفكارهم ومعتقداهتم وأحاسيسهم ، مما يعطي الداعية رؤية جيدة تبصره بط

 جيب أن يسري عليها يف دعوته.

 الصفات البيانية للخطيب :
 .البيان وطالقة اللسان والثروة األدبية والعلمية  

ألشكال إىل حيز التجلي قال البيان هو الوضوح واالنكشاف ، وهو احلجة واملنطق الفصيح الذي خيرج الشيء من حيز ا
 من سببني : من الداللة ومن البيان . الداللة ابحلجة واإلقناع والدليل . أتيتبعض العلماء . اهلداية 

" إن من البيان لسحرا " رواه  والبيان ابللفظ واألسلوب وسحر الكلمة ، وما يلزم للتأثري يف اإلنسان املخاطب قال 
 البخاري .

 طالقة اللسان :
سليمة كاملة حىت تؤدي الغرض املطلوب منها  ةاألداكون اللسان هو أداة اخلطيب والداعية األوىل ، فال بد أن ت 

بكفاءة وإجادة على أكمل وجه ، وطالقة اللسان زالقته ألنه عنوان الفصاحة وأداة البالغة ، حىت أن اإلنسان ليكاد أن 
 اخلطابة .وقوة الكلمة يكون قد ملك أداة التوجيه األوىل واألهم يف علم  ناللسايقرر أن اخلطيب الذي ميلك فصاحة 

 عناصر البيان والنطق :
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من العيوب  نإخراج احلروف من خمارجها الصحيحة ، فيجب أن يتجنب اخلطيب عيوب النطق وأن يكون سليم اللسا-
 اخللقية .

 الفصاحة والطريق إليها :
 ما الفصاحة وما آاثرها : 

 الفصاحة : تتكون من ثالثة عناصر .
 ام واإلابنة للمعاين .األول : أن تكون الكلمة جيدة اإلفه 
 الثاين : أن تكون لذيذة املسمع  
اجلاحظ يف مقدمة البيان الثالث : أن تعطي يف املعىن رفعة إذا أريد ذلك ، إو خسة إذا  قصد إىل الذم من قول  
 والتبني.

 توجيهات للوصول إىل البالغة اخلطابية:
تكون بعد الرغبة وامليول واالستعداد أبمور  والبالغةأو فن البد له من تعلم ومن أصول وتعلم الفصاحة كل علم  
 منها :
 خمالطة الفصحاء والبلغاء ومعايشتهم والسماع منهم وأتيت حبضوره وندواهتم وحماضراهتم ، وحماورهتم . -1
واجلمل معن والتأمل يف إيرادهم لسألفاظ . والتلها عادةمساع أقوال البلغاء واخلطباء كل حني وحماولة جع -2

 .إقامتهم للحجة واستعماهلم للدليللمعاين وبسطهم للمعىن و وسبكهم ل

من احلكم واألمثال واألشعار املفيدة يف  واإلكثارومعانيها  ةاللغقراءة أشعار العرب وحكمهم ومعرفة مفردات  -3
 ذلك .

 قراءة كتب األدب يبتدئ اخلطيب ابألسهل منها مثل كتب املنفلوطي وحسن الزايت وغريهم مث يتعمق إىل أن -4
 يقرأ كتب الرافعي رمحة هللا.

قراءة األشعار اإلسالمية وخاصة تلك اليت َتض املسلمني على النهوض والكفاح والتذكري ابألجماد وكذلك  -5
 االطالع على أمثال ذلك من الكتب .

إىل قبل كل ذلك وبعده فهم معاين القرآن الكرمي فهو املعجزة البالغية اليت أعجزت الفصحاء والبلغاء وما زالت  -6
 يوم الدين.

 حديثا . وأفضلهمفهو أفصح العرب وأبيهم  حديث رسول هللا  -7

قراءة كتب أصحاب الفكر اإلسالمي واإلطالع على كل جديد يف هذا الشأن ، وكذلك كتب كل سوى من  -3
أهل األدب يف العصر حىت يكون اإلنسان على دراية بكل معىن جديد وكل فكر جديد وكل اصطالح حديث 

 يسيطر على الساحة . أن حىت يستطيع

 من اخلطأ .حىت يسلم اللسان  عرابألدراسة علم النحو والصرف والتمكن من ا -9

واالعتبار ابآلخرين ، وعدم اليأس   التعود على اإللقاء والكتابة ومواجهة اجلماهري ومساع النقد واالستفادة منه  -11
 املكاره ألن اخلطابة منصب  لواحتما وَتمل املشاق حىت يسلس ذلك املر ، والبد يف هذا من ضبط النفس

من مناصب  التوجيه قد يعرتض اخلطيب فيه كثري من اخلصوم وقد تثار ضده زوابع من كل انحية ، وقد يقابل 
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عوراته ، ويتسقطون هفواته ، وكلهم له ابلسخرية واالستهزاء ، وخاصة إذا كان يعيش يف وسط أقوام يتقصون 
يب بضبط النفس وَل يستطع السيطرة التامة على أحاسيسه ومشاعره ، َل يستطع رقيب عتيد فإذا َل يتذرع اخلط

  .وَل يؤد الغرض املطلوب منهالسري إىل غايته وهدفه 

األلفاظ ، والقراءة الكثرية والعلم ابألصول اخلطابية ال تكفي يف تكوين املمارسة ألن  الفطرة واالطالع وثروة البد من 
عادة نفسية ، وهذه امللكات والعادات ال أتيت دفعة واحدة . بل البد للخطيب من معاانة اخلطيب . والبد من ملكة و 

 ومران وممارسة حىت تنمو مواهبه ويطب عيوبه إن كانت عنده عيوب ، ويكون عنده عزمية ال تعرف الوهن أو الكلل.
لشرائع ، األخالق ، واالجتماع عات، كاامة كثري من العلوم اليت تتصل ابجلاملختلفة ودراس التأثريدراسة علوم  -11

 وعلم النفس والعادات والتقاليد .
ويوسع املدارك ويعطي اخلطيب رؤية وبصرية صائبة يف مهمته ، فإن االطالع على تلك العلوم املختلفة ينمى الفكر 

 يسر .  األقوام فيصيب غايته وينال مطلوبةيف هؤالء  التأثريويضع أمامه املصباح الذي يهديه إىل مفاتيح 
 الدافع  والغاية . جيب أن يعيش اخلطيب فكرة ودعوة ويكون عنده الدافع القوي والغاية السامية اليت :وأخريا -12

ه والعقائد أكرب دافع على إنطاق األلسن وحفز اهلمم، وخبا محاس توقده كلما مخد فكره وخفت مصاحبته
وتذيقه حالوة اإلميان وتصله ابهلل وتلحقه املسلم خاصة عقيدة اإلسالم ودعوة القرآن اليت تفرض ذلك على 

 ابجملاهدين من الصحب املؤمن وابلداعني إىل هللا يف كل زمان ومكان .
فيما يزيد اخلطابة حسنا وجالال ، جهارة الصوت ، وقد يذم بعض اخلطباء بدقة الصوت وضولته . وإن كانت مكربات 

 راعاة ذلك .الصوت اليوم تؤدي إىل جهارة الصوت وجتويفه ، فيجب م
 ما رواه اإلمام مسلم عن جابر بن عبدهللا رضي هللا عنهما : قال : " كان رسول هللا   ومما ورد يف ذلك عن رسول هللا 

 جيش  يقول صبحكم ومساكم " رواه  مسلم  منذرإذا خطب امحرت عيناه وعال صوته ، واشتد غضبه ، حىت كأنه 
 اهنه ، بل ال بد فيه من ضوابط جيب التزامها.وليس معىن ذلك أن يطلق اخلطيب صوته عو 

أن جيعل صوته مناسبا  للمكان الذي خيطب فيه اجلمهور الذي يسمع ، فال ينخفض حىت يصري يف أذاهنم  -1
 مهسا وال يعلو حىت يكون صياحا يصك األذان ، وبني املرتبتني درجات جيب مراعاهتا.

فشيئا حىت يكون أن يبدأ اخلطبة منخفضا  مث يعلو شيئا بدء اخلطبة يف رفع الصوت عن وسطها ، فيجب عليه  -2
وقعه على السامعني مقبوال ، مث يتفاعل بعد ذلك مع اخلطبة ومع املعاين فيها فيكون محاسيا عند األوضاع 

 احلماسية ويكون روحانيا عند ذكر الرمحة والعطف . حىت ال يكون صوته على وترية واحدة .

ورنينها يهز اإلحساس ويصل إىل أغوار النفس ، ويدعو إىل مساع احلجة ، بعض األصوات تثري االرتياح  -3
 وصاحب هذا الصوت ال شك يكون أوفق من غريه إذا أحسن استعمال احلجة وبرع يف املنطق والبيان.

وبعض الناس أجش الصوت غري مقبول النربات فهذا وال شك له أثر يف من أمامه ، وقد يكون سببا واضحا يف تنفري 
 ناس وصدهم عن حجته وبرهانه .ال

يسد هذا النقص ما أمكن ابلتغلب على هذا العيب بكثري من الوسائل كاهلدوء يف  أنى من كان هذا حاله علوجيب 
ابلرباعة اللفظية والبالغية إىل  االستعانةبعض احملسنات عليه ، أو  وإدخالاإللقاء أو الرباعة يف تلوين الصوت وتشكيله 

 ائل .غري ذلك من الوس
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ال شك أن هيئة اخلطيب هلا يف نفس املستمع بعض األثر ، فال بد للخطيب إذن من مراعاة جمموعة من الصفات 
الشكلية اليت َتيط به واليت يكون هلا أتثري بال شك يف انتباه املستمع واحرتامه وتقديره للخطيب ألن املستمع احلاضر ينظر 

 احلسن أو االستهجان املنبوذ.أو القبح ، وابلسمت ويسمع وحيس ابجلمال 
يراعى ذلك إذا  كان يف استطاعته . أما ما ليس يف استطاعته اخلطيب كالطول  أنوهلذا وجب على اخلطيب  

والقصر والدمامة ، والبياض والسواد فإنه البد وأن جيربه مبنطق وعلم وحسن حديث وسعه تصرف . حىت خيفف من خيفف 
 من وقع بعيدا عن شكله وهيئته .

حيبه فيتغلب بذلك على نفورهم  يستعني بشيء حيبه اجلمهور من الناس على شيء ال أنوليعلم أنه من املمكن  
 .وكرههم لشيء فيه 

 نماذج من الخطب المؤثرة مع بيان مواقع التأثير فيها : 
 :يف حجة الوداع خطبة الرسول 

 فال هللا يهد من؛  عمالناأ سيئات ومن أنفسنا شرور من ابهلل ونعوذ اليه ونتوب ونستغفره ونستعينه حنمده هلل حلمدا 
 أوصيكم؛  ورسوله عبده حممدا   ان وأشهد له شريك ال وحده هللا اال إله ال ان وأشهد له هادي فال يضلل ومن،  له مضل
 . خري هو ابلذي وأستفتح طاعته على وأحثكم هللا بتقوى هللا عباد
 نإ الناس أيها ،  هذا موقفي يف هذا عامي بعد ألقاكم ال لعلي أدري ال فاين؛  لكم بنيأ م  امسعوا الناس يها...أ بعد ماأ 

؟  بلغت هل أال .. هذا بلدكم يف هذا شهركم يف هذا يومكم كحرمة؛   ربكم تلقوا نأ اىل عليكم حرام وأموالكم دماءكم
 .. فاشهد اللهم

 . عليها ائتمنه من اىل فليؤدها أمانة عنده كانت فمن 
 دم أول نإو ،  موضوعة اجلاهلية دماء وان املطلب عبد بن العباس عمي راب به أبدأ راب أول نإو ،  موضوع اجلاهلية راب نوإ 

 . املطلب عبد بن احلارث بن ربيعة بن عامر دم به نبدأ
 .. والسقاية السدانة غري موضوعة اجلاهلية ثرمو نإو  

 .... اجلاهلية هلأ من فهو زاد فمن؛  بعري مائة وفيه؛  واحلجر ابلعصا قتل ما العمد وشبه قود والعمد
 من َتقرون مما ذلك سوى فيما يطاع نأ رضي قد ولكنه؛  هذه رضكمأ يف يعبد نأ يئس قد الشيطان ن: إ الناس يهاأ 

 . اعمالكم

 اهلل حرم ما عدة ئواليواط عاماا وحيرمونه عاماا حيلونه كفروا الذين به يضل الكفر يف زيادة النسيء امنا } الناس يهاأ 

 يف شهرا عشر اثنا اهلل عند الشهور عدة ان } و واالرض السموات هللا خلق يوم  كهيئته استدار قد الزمان نإو  {

 الذي ورجب واحملرم احلجة وذو القعدة ذو فرد وواحد متواليات ثالثة{ حرم ربعةأ منها واالرض السموات خلق يوم اهلل كتاب
  وشعبان مجادى بني
 .. فاشهد اللهم؟ !  بلغت هل أال 
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 تكرهونه حداأ يدخلن وال غريكم فرشكم يوطئن ال ان عليهن لكم حق عليهن ولكم حقا   عليكم لنسائكم نإ .. الناس يهاأ 
 ضراب وتضربوهن املضاجع يف وهتجروهن تعضلوهن ان لكم أذن قد هللا فان فعلن فان بفاحشة أيتني وال ذنكمإب إال بيوتكم
 شيئا ألنفسهن ميلكن ال عوان عندكم النساء وامنا ابملعروف وكسوهتن رزقهن فعليكم وأطعنكم انتهني انف مربح غري

  خريا هبن واستوصوا النساء يف هللا فاتقوا هللا بكلمة فروجهن واستحللتم هللا أبمانة أخذمتوهن
 .. فاشهد اللهم؟ !  بلغت هل أال 
  منه نفس طيب عن الإ خيهأ مال رئٍ مل حيل وال إخوة املؤمنون مناإ الناس يهاأ 
  ... فاشهد اللهم ؟ ! بلغت هل أال 
 . هللا كتاب بعده تضلوا َل به اخذمت ان ما فيكم تركت قد فاين بعض رقاب بعضكم يضرب كفارا بعدي ترجعن فال 
 .. فاشهد اللهم؟ !  بلغت هل أال 
 عجمي على لعريب وليس تقاكمأ هللا عند أكرمكم،  تراب من وآدم آلدم كلكم، واحد أابكم وان واحد ربكمإن  الناس يهاأ 

  ابلتقوى الإ فضل
 والولد الثلث من اكثر يف وصية جيوز وال وصية لوارث جيوز وال املرياث من نصيبه وارث لكل قسم قد هللا نإ الناس يهاأ

 صرف منه يقبل ال امجعني والناس واملالئكة هللا لعنة فعليه مواليه غري توىل او ابيه غري اىل ادعى من احلجر وللعاهر للفراش
 . هللا ورمحة عليكم والسالم.  عدل وال
  فاشهد اللهم؟ !  بلغت هل أال
 (( .  الغائب الشاهد فليبلغ: ))  قال،  نعم قالوا

 (67/ 3) أمحد مسند:  خطبة النيب صلى اهلل عليه وسلم بعد غزوة حنني وتقسيم الغنائم 
 ، اْلَعَربِّ  َوقـََبائِّلِّ  قـ َرْيشٍ  يفِّ  اْلَعطَاايَ  تِّْلكَ  مِّنْ  َأْعَطى َما َوَسل مَ  َعَلْيهِّ  اّلل    َصل ى هللاِّ  َرس ول   أَْعَطى َلم ا:  قَالَ  خْل ْدرِّيهِّ ا َسعِّيدٍ  َأيبِّ  َعنْ 
َها األَْنَصارِّ  يفِّ  َيك نْ  َوَلَْ  نـْ هِّمْ  يفِّ  األَْنَصارِّ  مِّنَ  احلَْيُّ  َهَذا َوَجدَ  َشْيءٌ  مِّ  َلقِّيَ :  قَائِّل ه مْ  قَالَ  َحىت   اْلَقاَلة   فِّيهِّم   َكثـ َرتْ  َحىت   ، أَنـْف سِّ

 َعَلْيكَ  َوَجد وا َقدْ  احلَْي   َهَذا إِّن   ، هللاِّ  َرس ولَ  ايَ :  فـََقالَ  ، ع َباَدةَ  ْبن   َسْعد   َعَلْيهِّ  َفَدَخلَ  ، قـَْوَمه   َوَسل مَ  َعَلْيهِّ  اّلل    َصل ى هللاِّ  َرس ول  
هِّمْ أَنـْف   يفِّ   َيك   َوَلَْ  ، اْلَعَربِّ  قـََبائِّلِّ  يفِّ  عِّظَام ا َعطَاايَ  َوَأْعطَْيتَ  ، قـَْومِّكَ  يفِّ  َقَسْمتَ  ، َأَصْبتَ  ال ذِّي اْلَفْيءِّ  َهَذا يفِّ  َصنَـْعتَ  لَِّما سِّ
 َوَما ، قـَْومِّي مِّنْ  اْمر ؤٌ  إِّال   َأانَ  َما ، هللاِّ  َرس ولَ  ايَ  : قَالَ  ؟ َسْعد   ايَ  َذلِّكَ  مِّنْ  أَْنتَ  فَأَْينَ :  قَالَ  ، َشْيءٌ  األَْنَصارِّ  مِّنَ  احلَْيهِّ  َهَذا يفِّ 
 مِّنَ  رَِّجالٌ  َفَجاءَ :  قَالَ  ، احلَْظِّريَةِّ  تِّْلكَ  يفِّ  األَْنَصارَ  َفَجَمعَ  ، َسْعدٌ  َفَخرَجَ :  قَالَ  ، احلَْظِّريَةِّ  َهذِّهِّ  يفِّ  قـَْوَمكَ  ِلِّ  فَامْجَعْ :  قَالَ  ؟ أانَ 

رِّينَ   مِّنَ  احلَْيُّ  َهَذا َلكَ  اْجَتَمعَ  َقدِّ :  فـََقالَ  َسْعدٌ  أاََته   اْجَتَمع وا فـََلم ا ، فـََرد ه مْ  ، آَخر ونَ  َوَجاءَ  َفَدَخل وا ، رََكه مْ فـَتَـ  ، اْلم َهاجِّ
ل ذِّي ، هِّ َعَليْ  َوأَثـْىَن  اّلل َ  َفَحمِّدَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِّ  اّلل    َصل ى هللاِّ  َرس ول   فََأاَته مْ :  قَالَ  ، األَْنَصارِّ   َمْعَشرَ  ايَ :  قَالَ  مث    ، أَْهلٌ  َله   ه وَ  ابِّ
َدةٌ  َعْنك مْ  بـََلَغْت ِّ  قَاَلةٌ  َما األَْنَصارِّ  ك مْ  يفِّ  َوَجْدمت  وَها َوجِّ  َوَأْعَداء   ؟ اّلل    فََأْغَناك م   َوَعاَلة   ؟ اّلل    فـََهَداك م   ض ال ال   آتِّك مْ  أَلَْ  ، أَنـْف سِّ
َاَذا:  قَال وا األَْنَصارِّ  َمْعَشرَ  ايَ  جت ِّيب وَن ِّ  َأالَ :  قَالَ .  َوأَْفَضل   أََمنُّ  َوَرس ول ه   اّلل    َبلِّ :  قَال وا ؟ قـ ل وبِّك مْ  بـَنْيَ  اّلل    فَأَل فَ  يب كَ  َومبِّ  ايَ  جن ِّ
ت مْ  َلوْ  َواّلل ِّ  أََما:  قَالَ .  َواْلَفْضل   اْلَمنُّ  َولَِّرس ولِّهِّ  َوّللِّ ِّ  ، هللاِّ  َرس ولَ  ئـْ تَـَنا ، َوص دهِّقْـت مْ  فلصدقتكم َلق ْلت مْ  شِّ قْـَناكَ  م َكذ اب   أَتـَيـْ  ، َفَصد 
ا ، فـََنَصْراَنكَ  َوخَمْذ وال   َناكَ  َوَعائِّال   ، َفوَويـَْناكَ  َوَطرِّيد  ك مْ  يفِّ  أََوَجْدمت ْ  ، َفوَسيـْ نـَْيا مِّنَ  ل َعاَعةٍ  يفِّ  اأَلْنَصارِّ  َمْعَشرَ  ايَ  أَنـْف سِّ  أَتَل ْفت   ، الدُّ

َا لش اةِّ  الن اس   َيْذَهبَ  َأنْ  األَْنَصارِّ  َمْعَشرَ  ايَ  تـَْرَضْونَ  أََفالَ  ؟ إِّْساَلمِّك مْ  إِّىَل  َووََكْلت ك مْ  ، لِّي ْسلِّم وا قـَْوم ا هبِّ ع ونَ  ، َواْلَبعِّريِّ  ابِّ  َوتـَْرجِّ
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ْعب ا الن اس   َسَلكَ  َوَلوْ  ، األَْنَصارِّ  مِّنَ  اْمَرأ   َلك ْنت   اهلِّْجرَة   َلْوالَ  هِّ بَِّيدِّ  حم َم دٍ  نـَْفس   ال ذِّي فـَوَ  ؟ رَِّحالِّك مْ  يفِّ  هللاِّ  بَِّرس ولِّ   َوَسَلَكتِّ  ، شِّ
ْعب ا األَْنَصار   ْعبَ  َلَسَلْكت   شِّ  ، اْلَقْوم   فـََبَكى : قَالَ  األَْنَصارِّ  أَبـَْناءِّ  َوأَبـَْناءَ  ، األَْنَصارِّ  َوأَبـَْناءَ  ، األَْنَصارَ  اْرَحمِّ  الل ه م   ، األَْنَصارِّ  شِّ
َاه مْ  َأْخَضل وا َحىت   يَنا:  َوقَال وا ، حلِّ  َوتـََفر ق وا َوَسل مَ  َعَلْيهِّ  اّلل    َصل ى هللاِّ  َرس ول   اْنَصَرفَ  مث    ، َوَحظًّا قِّْسم ا هللاِّ  بَِّرس ولِّ  َرضِّ
 :   أبرز مسات خطبة  

 اإلجياز :
جوامع  فقد أويت النيب ؛ أي اإلجياز املشتمل على املعىن بدقة ابإلجياز غري املخل ،  متيزت خطب النيب 

من ذلك بسبب اهتمامه ابملوضوع الذي خيطب فيه ، يشغل نفسه إبعداد خطبته ، واختيار  الكلم ، وقد متكن النيب 
أن كل ما سيقوله هو  األلفاظ املناسبة هلا ؛ ألنه يعلم أن صحابته سيتداولون حديثه وسيلتزمون مبنطقه ونص كالمه ، ويعلم

 .شرع ألمته ابٍق على الزمن كله 
جيعل كالمه وافيا  ابلغرض مع هذا اإلجياز املتقن اجلامع للمعىن ، املشتمل على كل ما  وقد كان هذا االهتمام من النيب 
ذلك بسبب غلبة  عىن ، وكانابمليقتصد يف ألفاظه ويقلل من كالمه مكتفيا  إبحاطته  يقصده ويريده ، فقد كان النيب 

كالمه فإن املستمع إليه حيس وكأن ألفاظه حركات نفسية وليست حروفا     يف موضوعه ، وحني يلقي النيب  فكر النيب
    .منطوقة 

على غري عادته حيث خطبها يف اجلمع احلاشد حلجاج عام   ويف خطبة الوداع اليت متثل أسسا  تشريعية ، أطال فيها النيب
ومع تنوع أقسامها فإن اخلطبة كانت ذات موضوع [ خطبة التشريع أو خطبة البالغ ] ك يسميها البعض الوداع ، ولذل

 .واحد 
 السمو اجلماِل : 

تتميز اخلطبة النبوية ابلنزعة اجلمالية الواضحة يف كلماهتا وألفاظها ، بل يف حروف الكلمات ذاهتا ويف أتثري هذه الكلمات 
غم من أهنا كانت تبدأ ابحلمدلة والتشهد إال أن هذه البداايت كانت تتمثل يف مسة رائعة وصورة واملعاين يف النفوس وعلى الر 

يل ملن يسمعها أهنا أتخذ مكاان  وسطا  بني أخاذة مشوقة مبهرة حيث نشاهد األسجاع القوية املتواترة املتولفة املبدعة حىت خي  
 . القرآن الكرمي والنثر األديب اخلطايب

ىل مقدمة خطبة الوداع لوجدان يف هذه املقدمة مع النغمة اللفظية املؤثرة ، األداء الذي يتضمن املعاين اإلنسانية وإذا نظران إ
 .العميقة ابإلضافة إىل احملافظة على مقدمة اخلطبة الوعظية 

صيص وتقريع وتذكري من املثريات النفسية من استفهام وخت بعض خطبه ابالستفهام كما يستعمل كثريا    وي الحظ بدء النيب
ه يف األنصار تويتضح ذلك جيدا يف خطب ،بنعم هللا على إقرار ابملزية والفضل وكل ذلك يف روعة مجالية ومسو لفظي مجيل

مبا ملكت من وسائل التأثري وتنويع    من روائع اخلطب النبوية. وتعد هذه اخلطبة  مغامن حننيمن  النيب  منعهمحني 
ه اخلطبة من مناقشة ال خيرجها عن إطار اخلطبة ألن املناقشة َل تكن يف موضوع اخلطبة وإمنا كانت األسلوب وما تضمنته هذ

 .بعيدا  عنها 
 قوة اإلقناع : 

يرجع إىل سهولة ألفاظ   ي يف خطب النيبر طريق وأيسره وكان اإلقناع القو تتميز اخلطبة النبوية ابإلقناع القوي من أقص
هذا ، يت تتناوهلا مما جيعل املستمع إليه يتابعها ويفهمها بال حبث يف لفظ عويص أو معىن خفي ووضوح املعاين ال، اخلطبة 
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ابإلضافة إىل أن السهولة يف اخلطبة النبوية صاحبت صدقا  حارا  وإخالصا  قواي  وإمياان  اثبتا  ابملوضوع وتفانيا  مستمرا  يف 
 .إيصال الرسالة للناس 

 :   توافقها مع األصول اخلطابية
، أهنا كانت دائما  تذكر هللا يف بدايتها محدا  وثناء  وتشهدا  مث تتبع ذلك ابلصالة على النيب   نالحظ على خطبة النيب

  .ما بينها من وحدة  ومراعاةوبعد املقدمة تبدأ اخلطبة يف ذكر املوضوع مع مراعاة تقسيم األفكار 
امها هبذا املوضوع بيان فساد العادات اجلاهلية ومع التز : ألصلي هلا هو ففي خطبة الوداع مثال  ميكن أن نعترب املوضوع ا

حيث تتحدث عن حرمة الدماء واألموال وعن أداء األماانت ؛ قل من الفكرة إىل ما بعدها وتنت، جندها تورد األفكار مرتبة 
وعن النساء ما هلن وما ، العمد  وعن حكم القتل عمدا  وعن دية غري، وعن َترمي الراب وعن وضع الثأر ، إىل أصحاهبا 

 .تتحدث عن هذه األفكار وتنتقل بينها بتقسيم مرتب ونظام مرتابط فوعن األخوة اإلنسانية ، عليهن 
 لنا يف هذه بنيه   فإن النيب؛ وإذا كانت األصول العلمية للخطبة تفضل أن يركز اخلطيب على موضوع واحد يوفيه حقه 

هلا ظروف خاصة ، وتتعرض لقضااي كثرية كيف ميكن مجع اخلطيب عند  _ كما قلنا_ اخلطبة اليت هي خطبة تشريعية
 . وميكن أن خيرج املستمع إليه بفهم واضح وسديد، الضرورة بني جزيئات متعددة ميكن إدخاهلا َتت موضوع واحد 

 اخلطيب : اجيب أن يتصف هب اليتالعلمية  ابمليزات امتيزه
 اإلفادة ، وتلك هبة إهلية أمده هللا هبا ليملك القدرة التامة يف التأثري واإلقناع  ابلفخامة و امتاز صوت النيب 

وال ، مزااي اخلطيب املمتاز حيث كان يالمس خبطبه عقول الناس وعواطفهم ويتخري املناسبات ويتكلم فيها  وقد مجع 
 . لى اإلرشاد السليمقدرة أصحابه على َتملها وبذلك أرشده النطق الصحيح ع مبا يناسبيكثر منها 

  : خطبة أيب بكر رضي هللا عنه  
ال يبقني   أال : ليتم بعث أسامة   اندى منادي أيب بكر من بعد الغد من متوىف رسول هللا : عن عاصم بن عدي قال 

يها الناس إمنا أان اي أ: وقام يف الناس فحمد هللا وأثىن عليه وقال ، ابملدينة أحد من جند أسامة إال خرج إىل عسكره ابجلرف 
 إن هللا اصطفى حممدا على العاملني وعصمه من، يطيق   مثلكم وإين ال أدري لعلكم ستكلفون  ما كان رسول هللا 

 .اآلفات وإمنا أان متبع ولست مببتدع فإن استقمت فتابعوين وإن زغت فقوموين 
ما دوهنا أال وإن ِل شيطاان يعرتي  فإذا أاتين قبض وليس أحد من هذه األمة يطلبه مبظلمة سوط ف  وإن رسول هللا 

فاجتنبوين ال أؤثر يف أشعاركم وأبشاركم وأنتم تغدون وتروحون يف أجل قد غيب عنكم علمه فإن استطعتم أال ميضي هذا 
آجالكم  ولن تستطيعوا ذلك إال ابهلل فسابقوا يف مهل آجالكم من قبل أن تسلمكم؛ األجل إال وأنتم يف عمل صاه فافعلوا 

اجلد اجلد والوحا الوحا ، فإايكم أن تكونوا أمثاهلم ؛ فإن قوما نسوا آجاهلم وجعلوا أعماهلم لغريهم ؛ إىل انقطاع األعمال 
فإن وراءكم طالبا حثيثا أجال مره سريع احذروا املوت واعتربوا ابآلابء واألبناء واإلخوان وال تغبطوا األحياء ؛ والنجاء النجاء 

 . طون به األمواتإال مبا تغب
إن هللا عز وجل ال يقبل من األعمال إال ما أريد به وجهه فأريدوا هللا : فحمد هللا وأثىن عليه مث قال ، وقام أيضا   

أبعمالكم واعلموا أن ما أخلصتم هلل من أعمالكم فطاعة أتيتموها وخطأ ظفرمت به وضرائب أديتموها وسلف قدمتموه من 
؟ أين كانوا أمس ؛ اعتربوا عباد هللا مبن مات منكم وتفكروا فيمن كان قبلكم ؛ حلني فقركم وحاجتكم  أايم فانية ألخرى ابقية

قد تضعضع هبم الدهر وصاروا ؟ وأين الذين كان هلم ذكر القتال والغلبة يف مواطن احلروب ؟ وأين هم اليوم أين اجلبارون 
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أال إن هللا قد أبقى عليهم .بعدوا ونسي ذكرهم وصاروا كال شيء  قد؟ وأين امللوك الذين أاثروا األرض وعمروها ، رميما 
وإن ؛ التبعات وقطع عنهم الشهوات ومضوا واألعمال أعماهلم والدنيا غريهم وبقينا خلفا بعدهم فإن حنن اعتربان هبم جنوان 

أين الذين ؟ فرطوا فيه حسرة عليهم  صاروا ترااب وصار ما؟ أين الوضاء احلسنة وجوههم املعجبون بشباهبم  . اغرتران كنا مثلهم
؟ بنوا املدائن وحصنوها ابحلوائط وجعلوا فيها األعاجيب قد تركوها ملن خلفهم فتلك مساكنهم خاوية وهم يف ظلمات القبور 

أين من تعرفون من أبنائكم وإخوانكم قد انتهت هبم آجاهلم فوردوا على ما ؟ هل َتس منهم من أحد أو تسمع هلم ركزا 
أال إن هللا ال شريك له ليس بينه وبني أحد من خلقه سبب ؟ ا فحلوا عليه وأقاموا للشقوة والسعادة فيما بعد املوت قدمو 

وإن ما عنده ال يدرك إال بطاعته ، يعطيه به خريا وال يصرف عنه به سوءا إال بطاعته واتباع أمره واعلموا أنكم عبيد مدينون 
 . شر بشر بعده اجلنة أما أنه ال خري خبري بعده النار وال

  :  أبرز مسات خطبة أيب بكر 
 .اختيار األلفاظ والسجع غري املتكلف 

 .للحال  ةاملناسب األلفاظالكلمات املناسبة للمقام و 
 .ير واإلنذار ومناسبتها للمقام ذاللهجة السائدة يف اخلطبة هلجة التح

   املوضوع املراد .وإاثرة األسئلة حول ، االستهالل  حسن .نقل املشاعر احلماسة والعاطفة واحلرارة يف احلديث 
 رضي هللا عنه ,بن اخلطاب خطبة عمر  -

أيها الناس اتقوا هللا يف ) الناس يف زمن الرمادة فقال: رضي هللا عنه عن أيب األسود سليمان بن يسار قال: خطب عمر 
يب، فما أدري السخطة علي دونكم، أم عليكم دوين أنفسكم، وفيما غاب عن الناس من أمركم، فقد ابتليت بكم، وابتليتم 

فرئي عمر يومئذ رافعا  يديه يدعو، ودعا  ( أم علي وعليكم، فهلموا فلندع هللا أن يرمحنا، ويصلح قلوبنا، ويرفع عنا احملل
 الناس، وبكى وبكوا مليا  مث نزل.

لى على نبيه مث قال: " إين قد وليت عليكم، فحمد هللا وأثىن عليه وص؛ خطب عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه حني وِل و 
ما توليت ذلك منكم،   ، هم أمركمولوال رجائي أن أكون خريكم لكم، وأقواكم عليكم، وأشدكم اضطالعا  مبا ينوب من مَ 

تداركه هما  حمزان  انتظار احلساب على ما يصنع بكم ويسري به فيكم، وَل يصبح عمر ينوء بقوة وال حيلة إن َل يولكفى عمر مَ 
هللا برمحته وعونه وأتييده، وإين معطي احلق من نفسي، وإمنا أان رجل منكم، فمن كانت له حاجة أو مظلمة أو عتب علي 
يف خلق فليؤذين، وعليكم بتقوى هللا يف سركم وعالنيتكم وحرماتكم وأموالكم وأعراضكم، وأعطوا احلق من أنفسكم، فليس 

 بي  وبني أحد هوادة " .
ال عمر يف خطبة له: " أيها الناس إنه قد اقرتب منكم زمان قليل األمناء والفقهاء، كثري األمراء والقراء، يعمل فيه قالوا: وق

 أقوام بعمل اآلخرة طلبا  للدنيا اليت أتكل دين صاحبها كما أتكل النار احلطب، فمن أدرك ذلك منكم فليتق هللا وليصرب " .
ها الناس إان ال نبعثكم أمراء جبارين، ولكنا نبعثكم أئمة هدى يقتدى بكم، فأدروا على وقال عمر رضي هللا تعاىل عنه: " أي

املسلمني لقحتهم، وال تضربوهم فتذلوهم، وال جتمروهم فتفتنوهم، وال تستأثروا عليهم فتظلموهم، وال جتهلوا عليهم 
 ه أبلغ يف جهاد عدوهم " .فتحرجوهم، وقاتلوا الكفار هبم طاقتهم، فإذا رأيتم هبم كالال  فكفوهم فإن

     :أبرز مسات خطبة عمر 
 للحال  ةاملناسب األلفاظالكلمات املناسبة للمقام و 
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 ير واإلنذار ومناسبتها للمقام ذهلجة التح بعض خطبهاللهجة السائدة يف 
 نقل املشاعر احلماسة والعاطفة واحلرارة يف احلديث  

 بعض كالمه .إاثرة اجلانب العاطفي يف 
 واقعة يف دائرة اهتمام اجلمهور وحمل مشكلتهم  هت خطبكان

 .اختيار البداية املؤثرة 
 خامتة اخلطبة ووضع القواعد األساسية فيها 

 .المست شغاف قلوهبم مما أسلوب العرض 
 : خطبة قس بن ساعدة

م وفد أايد على الن يبهِّ صل ى هللا عليه وسل م قال : اي معشر وفد إايد ، ما 
فعل قسُّ بن ساعدة اإلايدي ؟ قالوا : هَلَك ملها قدِّ

 اي رسول هللا . 
 ٍق ال أجدين أحفظه . منأمحر ، يتكل م بكالٍم معجٍب م قال : لقد شهدته  يوما  بسوق عكاظ على مجلٍ 

 فقام إليه أعرايبٌّ من أقاصي القوم ، فقال : أان أحفظه اي رسول هللا . 
يه وسل م بذلك ، قال : كان بسوق عكاظ على مجل أمحر وهو يقول : اي معشر الناس ؛ قال : فس ر  النهيبُّ صل ى هللا عل

م تزهر ، وجبال اجتمعوا ، فكلُّ َمن ماَت فَات ، وكلُّ شيٍء آٍت آت ، ليٌل داج ، ومساء ذات أبراج ، وحبر فجاج ، وجنو 
رية ، إنه يف السماء خلربٍا ، وإنه يف األرض لعِّرب  هم رسي اٍ ، ما ِل أرى الناس يذهبون ، وميوتون فال يرجعون ، أرضوا ، وأهنار جم 

إن هلل دينا هو أحب إليه من دينكم الذي أنتم ابإلقامة فأقاموا ، أم ت رِّكوا فناموا ، ؛ أقسم قسٌّ ابهلل َقَسما  ال ريب فيه : 
 . وهداه ، وويل ملن خالفه وعصاه ،فطوىب ملن أدركه فومن به ، عليه، ونبيا حان حينه ، وأظلكم أوانه ، وأدرككم إابنه 

 :  مث أنشأ يقول
 . . . من القرونِّ لنا بصائِّْر  يف الذ اهبني اأَلو لني

 مل ا رأيت  مواردا  . . . للموت ليس هلا مصادْر 
 ورأيت  قومي حنوها . . . متضي األصاغر  واألكابْر 

 . . . وال من الباقني غابر كَ ال َمن مضى أييت إلي
 ين ال حمالة حيث صار القوم صائرأيقنت أ

 :  أن فيها اجلوانب التأثريية اآلتية  بن ساعدة  خطبة قسأبرز مسات و 
  دعوة إىل التفكر وإعمال العقل والتأمل فيما حيويه الكون من عجائب اخللق وبدائع الصنع. 

  وجزالتها ، وقصر الفواصل . واختيار األلفاظ واملعاين، وجود قوة يف اإللقاء  

 يسرح أبخيلة السامعني يف صور ن شد مجع من الصور والتشبيهات وفنون البديع والبالغة والبيان حبيث استطاع أح
 . وختيالت تقنعهم بفكرة املوضوع الذي يتحدث عنه 


