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 عزيزي القارىء
ني ألف  سمخأن هذا الكتاب املهم حيوي    أحب أن أَْلِفَت انتباهك أخي القارىء إىل

( كلمة، وإذا كان معدل ومتوسط القراءة يف الدقيقة الواحدة يرتاوح ما بني مائة 50000)
( )  (130وثالثني  الدقيقة  150ومائة ومخسني  يف  القراءة  متوسط  اعتمدان  وإذا  ( كلمة، 

( كلمة فقط، فإن هذا الكتاب لن أيخذ من وقتك سوى مثاين  120وعشرين ) الواحدة مائة
( 168س( فقط، وعدد أايم األسبوع مائة ومثانية وستني )8،30ساعات وثالثني دقيقة )

ألهنيت قراءته يف أقل من أسبوع، وإذا    ساعة، فلو قرأت كل يوم ساعة واحدة بتمعٍن وتفكرٍ 
ستقرأ يف الشهر؟ وكم ستقرأ يف السنة؟  ( ساعة فانظر كم  768كانت عدد ساعات الشهر )

 وكم ستقرأ طول عمرك الذي يصل السبعني أو الثمانني؟  
 األستاذ الدكتور أمحد حممود عيساوي  

 وامتنان شكر وعرفان
القاعدة الذهبية والسنة االجتماعية القرآنية الواردة يف قوله تعاىل: )وال  انطالقا من  

  والفضل   أتقدم ابلشكر اجلزيل، ومجيل عبارات التقدير واالحرتامسوا الفضل بينكم( فأان  تن
ورفع من قدره  ورعاه  األستاذ الدكتور أبو حممد نور الدين بوحلية حفظه هللا    يألخي وصديق

يف ..( ، غالف)كتب، مطبوعات، مكتوابت، حبث إلكرتوينملا قدمه يل من خدمات جليلة  
ورائي    والعامرةمكتبيت الكبرية  قد تركت    لعلمه أين   ملذكرة على عجل.. سبيل إعداد هذه ا

ولتعرض مكتبة الكلية للنقل والتحويل وسط املوسم الدراسي األمر الذي حرمين    بتبسة.. 
 فأسعفين أسعفه هللا.االستفادة منها.. 

 أخوك وحمبك أمحد     
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 قال هللا تعاىل:  

))واْعبدوا هللا وال ُتِشركوا به َشْيئا وابلوالَدْيِن ِإْحساانا وِبذِي الُقْرىب واليتامى واملساكنِي 
واجلاِر ِذي الُقرىب واجلار اجلُُنِب والصاحِب اِبجلَْنِب وابِن السبيِل وما ملَكْت َأمياِنكُم إن هللا  

 (  36ال حيُِبُّ من كان ُُمتاالا فخوراا(( )النساء: 
 :  تعاىلهللاقال 

ومن أحسن قوال ممن دعا إىل هللا وعمل صاحلا وقال إنين من املسلمني * وال تستوي  } 
احلسنة وال السيئة ادفع ابليت هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم * وما 

 [ 35. .33]فصلت:  { وا وما يلقاها إالّ ذو حظ عظيميلقاها إالّ الذين صب 
 هللا صلى هللا عليه وسلم:قال رسول 

))من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فال يؤذ جاره، ومن كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر  
((  -أو ليصمت-فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليسكت

 )متفق عليه( 
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 ــــداء اإلهــــــــــ
ء  .. وإىل سائر أنبياإبراهيم خليل هللا  أيب األنبياء.. وإىل  إىل نيب هللا آدم الداعية األول

     ..الســالمو  هللا عليهم الصـالة
ومـن بعده كل صحابته   ..عليه وسلمصلى هللا    وإىل صاحب الرسالة اخلامتة حممـد

 .. لدين واتبعيهم إبحسان إىل يوم اوالتابعني
و إىل كل دعاة اإلسالم.. دعاة اخلري والب واإلحسان.. يف كل زمـان ومكان وكيان..  

                            .يف الشرق والغرب.. ويف الشمال واجلنوب
ضى  ين صدقوا مـا عـاهـدوا هللا عليه.. فمنهم من ق.. الذوإىل كل دعـاة اإلسالم     

 ..  منهم من ينتظر ومـا بدلوا تبديال.. و حنبه
.. الذين أخـذنـا على أيديهم العلم  وإىل مشاخينا الكرام.. وأصحاب الفضل علينا       

 .. لم والدعوة واخللق واألدب والظرفالشرعي وتربينا يف حلقاهتم العلمية العامـرة ابلع
حبنكة امليداين، حممـد  مرزوف  الشيخ حسن  )  نا الكرام مبدينة دمشق العريقةإىل مشاخي

حممد هبجت  حممـد سـعيد رمضـان البوطــي،  سارية الرفاعي،  عـوض، عبد الكرمي الرفاعـي،  
بشـري الـرز، درويـش النقاش، أبو عـادل مشيس، عبد احلميد  البيطار، زين العابدين التونسي،  

أايسني،   البصريعلي  نذير  رجـب،  غـالـب  حممـد  بكر،  اجلبان،  اجلزائري  بو    وسام 
 ..(. الدمشقي

،  نبوي يوسف، حممود حجاج، جودت كسابوإىل أساتذتنا جبامعة عنابة )عبد العزيز  
 د غنيم، حافظ دايب، خري هللا عصار، حممد نسيب نشاوي..(. و حمم

الشـيخ حممد الغزايل، يوسف  )بقسـنطينة  وجبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية  
أبو املعاطي حجــازي، عبد احلليم السـيد، عبد اجمليد النجار،  ،  طه جابر العلواين،  القرضاوي
التوم فؤاد  حممد  رضــوان، حممد  اهلواري، حممد  بكــر، حممد  اخلالق  عبد  قريشي،  علي  ي، 

حممد اخلاروف، غازي عناية، عبد الرمحن عمر  العقلـي، أبو القاسـم الغـالـي، عمــار طاليب،  
التميمي،  ،املاحي الرمحن، صبحي  طبارة  عزي عبد  أستاذان ومشرفنا يف  ).  . (..أنس  وإىل 



5 

 

اجلزائر  الدكتوراة جبامعة  الدك  شهادة  الدين األستاذ  إمساعيل حيي رضوان    توربكلية أصول 
                                                                             املتواضع أهدي هذا الكتاب            (.العداربه

 الدكتور أمحد حممود عيسـاوي  األستاذ                    
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 املقدمة
وعلى آله  بن عبد هللا  حممد  الكرمي  نبينا  احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على  

 :إبحسان إىل يوم الدين آمني، وبعدومن تبعهم أمجعني وصحابته 
علوم  موضوعات    احلوار من أهمالتواصل و الشك أن موضوع فن اخلطابة وأدبيات  

اليت جيب  املكمالت واملقدمات واملتممات أيضا،    ، ومن أخص حبوث ومعارفاآللة والوسيلة
على طالب العلم حذقها والتمهر فيها، نظرا حلاجته املاسة إليها خالل حياته العلمية يف مدة  
ورحلة الطلب، وبعد جناحه أيضا واجتيازه عقبات ومراحل الطلب واألخذ واالدخار والتزكية 

 العطاء.  الشدو و و 
اجة دائمة وماسة حبالشرعي والقائم ابلدعوة إىل دين هللا اإلسالم    ألن طالب العلم

والقرىب    خالل حياته العلمية احلافلة ابلنشاطات والنجاحات   التمهر يف إتقان فن اخلطابةإىل
 ةبعوأدبياهتا وأركاهنا الس  ، ومن هنا وجب عليه ِحْذق فنياهتامن رضوان هللا سبحانه وتعاىل

فنيات وتقنيات    -4مضمون اخلطبة،    -3اجلمهور،    - 2اخلطيب،    - 1)  الرئيسة، وهي: 
أتثرياهتا يف   -6أهدافها وغاايهتا،    -5،  وسالمة اجلهاز اللغوي والصويت للخطيب  اخلطبة

 .  ، فضال عن كيفية إعداد اخلطبة إعدادا سليما(ردة الفعل  -7،  واستجابته  استمالة اجلمهور
اليت ال ميكن   ة عناصره ومكوانته ومعامله األساسيةبعألركان السولكل ركن من هذه ا

بنجاح اخلطيب وظيفته  لتأدية  عنها  مؤهالت ومكوانت االستغناء  يتناول  اخلطيب  فركن   ،
النفسية والوجدانية والشعورية والعقلية  املعرفية والعلمية و وُمتلف مقوماته    وثقافة اخلطيب

والصوتية   واحلركيةواإلدراكية  والرمزية  ونوعية  واللسانية  حقيقة  يتناول  اجلمهور  وركن   .
اجلمهور وطبقات  وأصناف   مع  التواصل  يتناول    املتنوع.  وضوابط  اخلطبة  مضمون  وركن 

هل هي خطبة سياسية  و   وكيفية صياغتها وإعدادها.  ومقامها ومقتضاها  موضوع اخلطبة ونوعها
ويتناول    ..أو اترخيية أو محاسية  إرشادية أو توجيهية  أو اجتماعية أو تربوية أو دينية أو وعظية

ركن الفنيات وتقنيات اخلطبة كل ما له صلة بسائر املعامل والشروط والضوابط والتفاصيل  
املتعلقة ابجلانب الفين والتقين من اخلطبة كاللغة والصوت ونبة اللسان ولباس اخلطيب ورموزه  
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الرموز واجلسد  وإشاراته.. وحنوهاوسكناته  وشاراته وحركاته   لغة  . وأما ركن األهداف من 
أما ركن    والغاايت فهو يتناول األهداف القريبة من اخلطبة والغاايت الكبى والعليا منها. 

وردة الفعل فيتناوالن الفائدة من اخلطبة يف التأثري يف اجلمهور  واالستجابة التأثري واالستمالة 
 اايت املسطرة. واجتاهه حنو األهداف والغ

، وفضاء معريف حساس ومتميز بني سائر ودقيق  ومنه وعليه فاخلطبة جمال حبثي مهم
خطري اسرتاتيجي و وسبيل تعبريي وتواصلي    األخرى..والتواصلية  الفنون القولية والكتابية  

ومعرفيا   سابياتال يقربه وال ينجح فيه إالّ من متكن منه فطراي وموهبيا وأغىن جتربته اك جدا..
 ..وجتربيا

وبعد أن تبينا حدود وجمال موضوع حبثنا ودراستنا، وحقيقة مكوانته وأركانه، ننتقل  
     لتبيني أمهيته وأهدافه وفق العناصر التالية:

 وأهداف املوضوع: أمهية  -أوال
اخلطابة هي فن من فنون القول والبيان، خياطب به اخلطيب اجلمهور، حماوال إقناعهم 
واستمالتهم عن طريق السمع والبصر معا، وصرف أذهاهنم وألباهبم حنو القضية اليت يدعوهم  

وعواطف عقوهلم  مشبعا  إليه،  والسكون  لرأيه  واإلذعان  هلم،  يقوله  ما  وتقّبل كل  هم  إليها، 
ومشاعرهم وبواطنهم ابحلجج واألدلة والباهني القاطعة الستمالتهم الكلية لقضيته، وكسب  

 ها. يلإأتييدهم واالستئثار مبواقفهم لتكون يف صف القضية اليت يدعو 
هدف  و  ليس  احلقيقة  فحسب  طابةاخليف  اجلمهور  دعوة  استمالة  هي  ما  مبقدار   ،

وقناعة وخلد اخلطيب  وضمري ونقل ما يف نفسية  للحماس والتفاعل بني اجلمهور واخلطيب، 
،  إىل نفسيات وضمائر اجلمهور، فيصطفون طواعية يف صفه وصف القضية اليت يدعو إليها

 . أو ينهون عنه وينأون عنه
ومغاي ومثقف  وموهوب  متميز  شخص  اخلطيب  أن  بداهة  هذا  لآلخرين،  ويعين  ر 

ويتمتع مبيزات وخصائص نفسية ووجدانية وعقلية وروحية ولغوية ولسانية وصوتية وجسدية  
 ، ويتعلق خبطبته ويناصر قضيته.أمّيا إعجاب جتعل اجلمهور يُعجب به
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ومتنوع   وعميق  وكثري  الثقافة  واسع  شخص  ودائب ومتشعب  واخلطيب  املعرفة، 
القراءة والتفكر،  االطالع،   اللغة والصوت والنبة واللسان واألداء، وسريع وسليودائم  م 

والبيان، وقادر على عرض األفكار وتقليبها وسردها مبختلف    البديهة واخلاطر، وانفذ احلجة
وجوهها وفق خطة مرسومة ومنسقة وواضحة مبينة، تصل إىل قلب اجلمهور وحتمله على  

واحلماسة ملناصرهتا والدعوة إليها والتضحية ، بل  االنصياع لتعاليمها والسري وفق توجيهاهتا
   .يف سبيلها

وأهداف وغاايت الدراسة، سننتقل إىل تبيان األسباب احلقيقية    ةوبعد أن تبينا أمهي
   لتأليف هذا الكتاب واخلوض يف هذا املوضوع.

 سبب أتليف هذا الكتاب: -اثنيا
وسأسرده كما وقع معي بصدق  ،  فقط  يعود أتليف هذا الكتاب لسبب واحد رئيس

استئذان أوفوموضوعية،   العلمية يف عامل    من غري  أو مراعاة ملكانيت  أو استشارة  التماس 
- 1982البحث العلمي وإنتاج املعارف ولطول مدة تدريسي اليت قاربت األربعة عقود )

من قبل رئيس قسم أصول  م( وجدت امسي مقحما يف برانمج التدريس املرسل إيل  2020
ويطلب  ،  ليلة اخلميس  ة واحلوارعب البيد اإللكرتوين جبانب مادة تسمى فنون اخلطابالدين  

وحبكم خبيت العلمية والدعوية  مين تدريس املادة يوم السبت صباحا على الساعة الثامنة،  
والتأليف   الكتابة  عامل  يف  )واخلطابة  واألدبية  عقود  أربعة  من  ألكثر  - 1977املمتدة 

السلوك2020 هذا  ودغدغ  وافق  فقد  دوافعه  -الغريب    م(  هي  ما  أدري  ال  الذي 
إْذ  مواطن تكويين األوىل حيث    -ومقاصده؟ كنت طالبا يف معهد  ترعرت معرفيا ومنهجيا 

سنوات   عنابة  جبامعة  العربية  والثقافة  تفتحت جتربيت  م1981-1977اآلداب  ، وحيث 
  العلمية والتكوينية األوىل مع عامل الكتابة واخلطابة واملناظرة واجلدل واحلوار والنشر والنقد

)الشعر واخلطابة والنثر والنقد واملقالة واملقامة والقصة والرواية واألقصوصة والفنون األدبية 
السيما يف بيئة كانت تتسم ابلصراعات    ،واملسرح والرسم والنحت واملوسيقى والسينما..( 

اإليديولوجية احلادة بني ُمتلف التيارات اليت تعج هبا ساحة الفضاء اجلامعي يومها، وهي: 
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: )اللينينية املاركسية والرتوتسكية واملاوية(، والعلمانية التغريبية االستعمارية  اليسارية الشيوعية
اجلوفاء الوطنية  لشعارات  احملتكرة  املتعصبة  الشوفينية واألاننية  والوطنية  إىل    االستئصالية، 

وضد  ،  اليوم الصحوة  مع  بفعل  اجلامعيني  الطلبة  بني  يومها  الصاعد  اإلسالمي  التيار 
اإلسالمية.. وانطباع ومتيز واستئثار كل تيار من تلك التيارات للسيطرة على الساحة الطالبية  

هليمنة على الفضاء اجلامعي وفرض إيديولوجيته على اآلخرين، واليت كان سبيلها الوحيد  او 
، ومن هنا فقد عرفت ومارست  واحلوارواعتالء املنابر  ي اخلطابة  ه  -يومها–وأداهتا الفعالة  

وساجلُت فن اخلطابة املنبي املسجدي والسياسي واالجتماعي والثقايف والفكري واألديب  
الذي ما زال يرتنح حتت كيد الداخل وآتمر  يف تلك السنني العجاف من اتريخ وطننا العزيز

 ..اخلارج
معاريف وجتربيت اخلطابية عانقة  ملواحلنني العميق واألخاذ    وعليه فقد دفعين ذلك الشوق

، وإن كان غريي قد كتب فيها  من جديد  واحلوارية الثرية حنو هذه املادة للقول والكتابة فيها
ابملئات العربية  املكتبة  تزخر  حبيث  الكثري،  واملصادر    ، وألف  املصنفات  من  ابآلالف  بـَْلَه 

 واملراجع ممن تناولت هذه األفانني.
العلمية   بتجربيت  واعتدادي  نفسي  وعزة  ورجوليت  ورابنييت  أخالقي  دفعتين  كما 

الثرية أن أأنى بنفسي للرد على هذا الصنف   -يف عامل الكتابة والنشر-والبحثية واألدبية  
عة وتدنوا هبا إىل مصاف املرحلة االبتدائية، فال أيهبون بباحث  من اإلداريني الذين حّولوا اجلام 

منتج للمعرفة، وال مبقامات دينية أو أخالقية.. فكان هذا هو السبب الوحيد ودافعي لتأليف  
هذا الكتاب، لريى هذا وأمثاله أن الباحث يدبر أموره ويتلذذ بنعمة البحث العلمي، اليت  

 عقوبة.و  إحراجايظنها أمثال هذا اإلداري 
حزمة من الضوء على  وبعد أن تبينا دوافع وأسباب أتليف هذا الكتاب ننطلق إللقاء  

إشكالية تنشب بني أهل التخصص حول مدى وشرعية نسبة هذا الفن )اخلطابة( حلقلهم  
، وعن أحقية ومشروعية مصدرية هذا الفن  ا يدفعنا إللقاء حملة اترخيية عناملعريف.. وهو م

 . االنتساب إليهادعاء 



10 

 

   :ومصادره ومراجعه حملة اترخيية عن مصدرية هذا الفن -الثاث
  من أن هذين الفنني )اخلطابة، احلوار( معرفة أكيدة وموثوقة  وما جيب أن يعرفه طالبنا  

يدّ  إْذ  املعرفية،  احلقول  من  العديد  نسبتهما  تتنازعهما  معريف  حقل    إليه، الشرعية  عي كل 
واحلقيقة أن يف ذلك تفصيل مهم جيب أن يكون يف مقدمة هذا الكتاب، وجيب أن يعرفه  

الفلسفة    : طالبنا، ليعلموا عراقة وأصالة هذه املعارف والفنون. وهذا الصراع تعرفه مباحث
واملنطق والفكر واألدب والدين والدعوة والدعاية واإلعالم والسياسة واألخالق واجملتمع 

 .. البجمة العصبيةالتنمية البشرية و وعلم  الفنون واآلداب والثقافةوعلم العمران و 
إليهم، حيث نشأ ودرج الفالسفة واملناطقة   ة اخلطابةالفالسفة واملناطقة يدعون نسبف

أدبيات   و على  والنقد اخلطابة  والرد  واألخذ  واحلوار  واملناقشة  واللجاج  واحلجاج  اجلدل 
الفالسفة  الفالسفة كانوا خطباء ابرعني من عهد  والنقض، وكما هو معلوم اترخييا أن كل 

أرسطو(،   أفالطون،  )سقراط،  عهداآلابء  والرواقيني    إىل  السوفسطائيني  أمثال الفالسفة 
كانوا خطباء ابرعني أيضا، وميتلكون القدرة  الذين  (  وبرواتغوراس..وغواتغوراس  )فيثاغورس  

 . على إقناع وإجلام اخلصوم
قبل ميالد املسيح عليه الصالة والسالم  وقد شهدت مدينيت إسبطة وأثينا ابليوانن  

بعيدة   مسرحبقرون  أكب  واملهرجاانت  بناء  االحتفاالت  من  الكثري  ليشهدا  العامل  يف  ني 
السياسيني    : منواملتكلمني  واملناسبات اليت كانت تبدأ ابخلطاابت اليت يلقيها أبرع اخلطباء  

والكهنة  املعابد  وسدنة  رجال  من  والدينيني  االجتماعيني  واملصلحني  واملناطقة  والفالسفة 
 والقديسني..

مسارح  تضم  اليت  التقليدية  التارخيية  املدن  بناء  القدمي  مهده  يف  العامل  عرف  وقد 
والبابلية   واحلثية  الكلدانية  احلضارات  واملتناقشني، يف ظل  وللمحاورين  واخلطباء  للخطابة 
واآلشورية وامليتانية والعيالمية والنبطية واآلرامية والفرعونية والفارسية والرومانية.. واستمر  

التطور حىت بعد تراجع فلسفة وثقافة اليوانن وسقوط حضارة اإلغريق والرومان بيد ذلك  
والوندال والفايكنغ  اجلرمانية  روم  القبائل  سقوط  سنة  بعد  اإلمباطورية   م472ا  عاصمة 
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املقدسة دور الرومانية  وبروز  واملصرية   ومكانة  ،  اإلغريقية  الثقافة  )مزيج  اهليلينية  الثقافة 
م الوسيط كالقديس والفارسية( يف  العصر  فالسفة  من  وزينون( وغريهم  )إفلوطني  مع  صر 

ذا تدعي الفلسفة والفالسفة واملناطقة مدى نسبة وصلة  ك.. وه أوغسطني وتوما األكويين
إليهم. التارخيية عن فن    اخلطابة  اللمحة  ثنااي  الذي سنتبينه يف  الفالسفة  وهذا رأي واجتاه 

  اخلطابة.
ويف ردهم على ادعاءات الفالسفة واملناطقة يرى علماء الدين أن األنبياء والرسل  
أقدام  وحتت  أيديهم  وبني  منابرهم  ويف  أحضاهنم  بني  نشأت  الذين  هم  والدعاة  والعلماء 
أقالمهم وألسنتهم وبالغتهم وببياهنم اإلهلي املعجز نشأ وتطور ومسا علم اخلطابة واحلوار،  

تركه اإلمث والفسوق والعصيان )خطبتشحىت صارت اخلطبة   دينيا مقدسا يستوجب  ة  ريعا 
عرفات،   العيدين،  خلعه،  اجلمعة،  خطبة  اخلليفة،  تويل  والصلحخطبة  الزواج   خطبة 

أحضان  ..(والنشوز يف  نشأت  واخلطبة  اخلطابة  أن  الدين  علماء  من  يدعي كل  وهكذا   ،
الم والعقيدة )اجلاحظ، اجلرجاين،  ، وعلماء الكالدعوات والرساالت النبوية ووحيها املقدس

القاضي عبد اجلبار، أبو هاشم اجلبائي، أبو احلسن األشعري، حممد بن املاتريدي، الباقالين،  
اجلويين، الزُمشري، الغزايل..( ألفوا املصنفات الضخمة يف التدليل على نسبة هذه الفنون  

 ارف الوحي املقدس.وهذا رأي يصور االجتاه األبرز يف نسبة اخلطابة ملع .إليهم
األ نشأأما  أيضا  يدعون  فهم  والنقاد  مصنفاهتم  ةدابء  بني  الفنني  وكتاابهتم    هذين 

فن الشعر، فن النثر: كل فنون النثر ومنها اخلطابة،  )فهم يصنفون الفنون كالتايل:  ،  وخطاابهتم
والنحت، فن املوسيقى، فن السينما( الذي ينعتونه ابلفن   فن النقد، فن املسرح، فن الرسم

وعليه فاخلطابة يف رأيهم هي إحدى الفنون النثرية، ويذهب بعضهم إىل أن املقال    ،السابع
يف أصله خطبة حني يُنطق ويُقال، ولكن حني يّدون يف شكله املادي ُيسمى مقاال، وهكذا  

ان األصفهاين ومقاماته البغدادية، مث مع احلريري  أيضا فن املقامة الذي ظهر على يد بديع الزم
   ومقاماته املروزية، مث مع حممد املويلحي ومقاماته يف العصر احلديث يف مصر..

واحليوان   والتبيني  البيان  اجلاحظ  ألف  فقد  جدا،  اخلطابة كثرية  فن  يف  واملصنفات 
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وغريها، وحشوها كل حجج خطابية وخطب وخطابة من درر   واحملاسن واألضداد والتاج..
واأليويب  والفاطمي  والعباسي  واألموي  واإلسالمي  اجلاهلي  العصر  يف  واخلطباء  اخلطابة 

بن املقفع.. الذي عبد هللا  يد الكاتب و ومن قبله ألف أيضا عبد احلم  واملرابطي واملوحدي..
  م عن اهلندية والفارسية يف كتابه املرتجأجرى قصصا وخطبا وحكااي على ألسنة احليواانت  

   .ة(ن)كليلة ودم
اإلسالمي كفتوح   التاريخ  ومصنفات  واملغازي  واحلروب  السرية  مصادر  كما حوت 
الشام للواقدي ومغازي عروة بن الزبري ومغازي وسرية ابن إسحاق وابن هشام واتريخ الطبي 
واملسعودي وابن األثري والفخري وابن العدمي وابن عذارى املراكشي وابن كثري وابن منقذ..  

نية والسياسية واألدبية والعقدية والرتبوية، فضال عن ترمجات الكثري  الكثري من اخلطب الدي
هاين كتابه الشهري )األغاين( يف مائة جملد تناول فيه  فاألصأبو الفرج  كما ألف    من اخلطباء..

فن اخلطابة وحشر فيه مئات اآلالف من اخلطب الشعرية والنثرية.. وأبو حامد الغزايل يف  
ال يف  الدين  علوم  واحلجاج..  إحياء  املناظرة  وآفات  اجلدل  عن  السبعة  وكتبه  األول  باب 

والنويري وكتابه )هناية   اإلنشا(،  معرفة صناعة  األعشى يف  والقلقشندي يف كتابه )صبحي 
واألبشيهي يف كتابه )املستطرف من كل فن مستظرف( وعبد  األرب يف معرفة أدب العرب،  

   اخلطابة..الكتابة واللغة واألدب و د فصال عن  أفر   الذي   الرمحن بن خلدون يف مقدمته الشهرية
أنيس أما يف العصر احلديث فقد كتب العقاد وطه حسني وأمحد أمني وشوقي ضيف و 

ن عبود )األنواع األدبية(، وألف  مارو وأعالمها( وألف    )الفنون األدبيةكتبا مسوها بـاملقدسي  
الذي تناول    اخلطابة( وشوقي ضيفحنا فاخوري )اتريخ األدب العريب( وإحسان عباس )فن  

الشهرية )العصر اجلاهلي، العصر اإلسالمي، العصر العباسي األول، العصر  العلمية  يف رائعته  
العريب(.. النثر  الفن ومذاهبه يف  العريب،  الشعر  الفن ومذاهبه يف  الثاين،  وهكذا    العباسي 

 نشأت اخلطابة يف ظل األدب العريب..  
رى اليت تدعي نسبة هذين الفنني إليها، فالسياسة والساسة  وهكذا سائر الفنون األخ

يدعون أن للسياسة دورها الكبري يف نشأة هذا الفن، ألن اخلطب السياسية متأل كتب الرتاث،  
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يف    بدءا من خطبة سقيفة بين ساعدة وخطبة أيب بكر وعمر وعثمان جلنود الفتح اإلسالمي
، وخطب الفتنة ووقعة  والريموك وموقعة حصن اببليون وموقعة العبادلة  القادسية وإجنادين

 وخطبة طارق بن زايد يف فتح األندلس..   .. والزاب الكبري اجلمل وصفني والنهروان
العصر  يف  الفن  هذا  صناعة  العصبية  والبجمة  البشرية  التنمية  علم  احتكر  أن  إىل 

 ..من غري أدب وال استئذان املعاصر
ننتقل    ، ران موضع النزاع يف مدى نسبة اخلطابة إىل حقلها املعريف الشرعيوبعد أن حر 

 للحديث عن منهجنا والصعوابت والعراقيل.  
 املنهج والصعوابت والعراقيل: -ارابع

فرضت طبيعة املادة والتخصصات اليت يعنيها وخيصها هذا اجملال املعريف، وقصر املدة  
املدرسية الصفية،  الزمنية إلعداد كتاب حمرتم يف اخلطابة واحلوار أن نلجأ للطريقة وللمنهجية  

بقواعد   الصارم  االنضباط  حساب  على  املعلومة،  واختصار  بدقة  وهتتم  تعتين كثريا  اليت 
هج البحثي العلمي األكادميي الذي ميـََّز كتيب ومؤلفايت املوجهة للطلبة، حيث  وأدبيات املن

أهتم ابجلمع بني فنيات ومجاليات املناهج أثناء عرض املعلومة، فيستفيد الطالب من االثنني  
والرتبوية   التعليمية  املقاصد  تلك  حتقيق  دون  املذكرة  إعداد  مدة  قصر  عائق  فحال  معا، 

بقاعدة    -لألسف الشديد–أحد الصعوابت، ألن رئيس القسم مل يعمل    واملنهجية، وكان هذا
)إذا أردت أن ُتطاع فأمر مبا ُيستطاع(، فال ميكن إعداد مذكرة يف مدة ثالثة أسابيع ممتلئة  
ابلتدريس والنشاط الصحفي واألديب. ومع كل هذا فقد وفقين هللا وأعددت هذه املذكرة  

عها بلمسايت املنهجية األكادميية يف املستقبل القريب،  على عجالة، واليت أمتىن أن   ُأمجِّلها وُأرصِّ
  كما هي سائر كتيب احملكمة وغري احملكمة اليت قاربت الثالثني. 

وبعد أن اطلع القارىء الكرمي على ظروف أتليف هذه املذكرة فقد يعذرين إن وجد  
عالم، أو بسنة ميالدهم أو  بعض األخطاء أو بعض التقصري يف الوقوف على التعريف ابأل

أو تغليب  ،  ، أو جتاوز اإلسناد واإلحالة والتهميش لبعض املعارف املقتبسة واملضمنةوفاته
والتعمق واالستنتاج..   التحليل  املعارف على جانب  بعض جانب حشد ورصد  أو ختريج 
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واآلاثر واألقوال  والتفاصيل.  ..األحاديث  الشروحات  من  ذلك  موضوعات    وحنو  وأما 
 الكتاب وفصوله فهي كما سريد تباعا. 

 موضوعات الكتاب:  -خامسا
 :  أربعة فصول، وهيالكتاب وقد تضمن 

 : امهتضمن مبحثني ، و فنون اخلطابة األول، تناولت فيه فصلال - 1
 .ـ مفهوم اخلطابة ونشأهتا املبحث األول
 .ـ أمهية اخلطابة ومكانتهااملبحث الثاين 

 ، وتضمن مبحثني: أمهية اخلطابة للدعوة اإلسالميةالفصل الثاين، ـ  2
 مفهوم الدعوة لغة واصطالحا. ـ  املبحث األول
 مناذج من خطب الرسول والصحابة ـ  املبحث الثاين 

 ، وتضمن املباحث اآلتية، وهي:  إعداد اخلطبةكيفية وفنيات الفصل الثالث،  ـ  3
 إعداد اخلطبة. ـ  ولاملبحث األ

 . عناصر اخلطبة - املبحث الثاين
 .ـ مصادر اخلطبة  ثالثاملبحث ال
 .ـ األسلوب اخلطايب رابعاملبحث ال

 . ـ حمتوايت اخلطبة امساملبحث اخل
 : تضمن املباحث اآلتية، و احلوار أدبيات، تناولت فيه رابعالفصل ال - 4

 . ـ مفهوم احلواراملبحث األول 
 .ـ احلوار يف القرآن والسنةاملبحث الثاين 

 . ـ أصول احلوار ثالثاملبحث ال
 . ـ آداب احلوار رابعاملبحث ال

 صفات احملاور.  -املبحث اخلامس
 اخلامتة: )النتائج والتوصيات واالقرتاحات(.
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من خطب رجال فريدة ودرر عصماء  ن ُأضمن كتايب هذا مناذج  ولكم كنت أمتىن أ
م ابإلضافة إىل  1940-1889بن ابديس  حلميد  اعبد  اجلزائريني، ف  مجعية العلماء املسلمني

فهو خطيب وشاعر ومتكلم وحماجج وجمادل و   علمه وفقهه وورعه وجهاده  الشيخ  ابرع. 
خطيب فحل، وشاغل حمافل م لغوي و 1965-1889البشري اإلبراهيمي  العالمة حممد  

التبسي   العريب  وكذلك  الساحر،  ببيانه  األلباب  خيلب  متففن،  وقّوال  - 1891ِمْصَقٍع، 
م  1952-1872م وأبو يعلى سعيد الزواوي  1945-1898م ومبارك امليلي  1957

م.. وأمحد توفيق املدين 1960م والطيب العقيب ت  1958- 1902والفضيل الورتيالين  
خري1898-1985 وحممد  الدين  م  أبو  1903-1993  إبراهيم  الشيخ  وكذلك  م.. 
والطيب املهاجي وأمحد محاين  ..  1981م وإبراهيم بيوض ت  1973-1888اليقظان  

م وعلي املغريب وعلي مرحوم ت  2010م وإبراهيم مزهودي ت  2005وحممد الشبوكي ت  
قاسم  مولود قاسم انيت بل  م والعيد مطروح وعمر دردور وأمحد بن ذايب القنطري1985

.. متنيت لو أضفت من خطبهم الكثري  حكماء فضالءبلغاء  خطباء   .. وغريهمم1992ت  
ليطلع عليها أبناؤان املبهورين خبطباء املشرق.. فعندما تكلم الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي  

م، دخل الدكتور  1957يف اجملمع اللغوي العريب ابلقاهرة يوم أن صار عضوا عامال فيه سنة  
مي األمني العام للمجمع اللغوي العريب ابلقاهرة وقال: )).. هذا اخلطاب الفريد  منصور فه

الذي مسعناه آنفا جيب علينا أن خنلع أحذيتنا احرتاما وتقديرا هلذه البالغة العربية العريقة اليت  
    مل تعهدها العربية وبياهنا، ومل نعهدها منذ قرون خلت..(( 

ومن جتاريب اخلطابية من قراءايت الكثرية  قين ألضيف  ويف األخري.. هللا أسأل أن يوف
إىل حبر هذا العلم قطرة لطالبنا فيتعلموا  يف جمال اخلطابة واحلوار  واجلدلية املديدة واملتنوعة  

وأأتسف ألنين    .. ويتعرفوا على قيمة ومكانة وأمهية هذه التقنية، وحيسنوا توظيف ما تعلموه
  موضع العرض، والسيما أنين مارست اخلطابة يف زمن قلَّ مل أستطع أن أضع جتربيت اخلطابية  

الضاد بلغة  املتكلمون  فيه  وعز  اخلطباء،  عندما كنت  ،  م1982-1977سنوات    فيه 
يف معارض الكتاب اإلسالمي اليت كانت تعرفها اجلامعات اجلزائرية    خطيب مسجد الطلبة، مث
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املباركة   .. من شباب وجيل الصحوة اإلسالمية  الَعِميِّ   سنوات الضياع والتيه اإليديولوجي 
- 1981ملبيز الرهيب سنيت  عنابة املدين وسجن  ومارست اخلطابة أيضا حىت وأان يف سجن  

وإرش1982 لوعظ  السجن  مدير  من  بطلب  اجلمعية م  اخلطب  عن  فضال  املساجني  اد 
 .ما ويف غريمهاواجلماعية واملناسبية فيه

 وهللا من وراء القصد..  
 .. وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني
 األستاذ الدكتور أمحد حممود عيساوي 

 ابتدأ املؤلف أتليفه وكتابته  
 م 2020/ 18/12هـ  1/1442/مجادى  03اجلمعة  – باتنة ب

 وفرغ منه بباتنة يوم 
 م.  29/12/2020هـ 1/1442/مجادى 14الثالاثء 
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   األول فصلال 
 فنون اخلطابة

مدخل  األساسية املتعلقة بفن اخلطابة، وهي:    باحثمجلة من امل  فصلنتناول يف هذا ال
وقيمتها    مفهوم اخلطابة ونشأهتا، وأمهية اخلطابة ومكانتها، إىل مفاهيم ومصطلحات الكتاب، و 

مناذج من خطب العرب اجلاهليني، ومناذج من خطب وموقعها وأمهيتها للدعوة اإلسالمية. مث  
ك وفقا للمباحث  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصحابته رضوان هللا عليهم أمجعني، وذل

 التالية: 
 . ونشأهتا مفهوم اخلطابة  -املبحث األول
 أمهية اخلطابة ومكانتها.   - املبحث الثاين

 املبحث األول  
 مفهوم اخلطابة ونشأهتا  

 وقد ضم املطالب التالية: 
 .مفهوم اخلطابة ونشأهتا - املطلب التمهيدي

 مفهوم اخلطابة ونشأهتا.  -املطلب األول
 مصطلح خطبة، خطابة، خطاب.  - املطلب الثاين

 اتريخ علم اخلطابة ونشأهتا. -املطلب الثالث
 املطلب التمهيدي 

 والوجيز واخلطابة واحلوار العلموالفن و  دخلمدخل إىل مفاهيم امل 
ال ميكننا أبية حال من األحوال أن ننطلق لدراسة أي موضوع من املوضوعات العلمية  

املقررة، وما دمنا بصدد دراسة موضوع مدخل إىل   بتتبع خطواته  ة طاباخل  علمأو    فنإالّ 
وأدبيات   وجيزمفهوم ومصطلح املدخل والعلم وال دقيقة ملعرفة ملا يعنيه    فنحن حباجةواحلوار  

من الناحيتني اللغوية واالصطالحية، ألن التعريف مهم يف توضيح املراد واملقصود من    احلوار
العال التعريف مبفاهيمه ومصطلحاته ذات  نود  تفاصيل حبثنا  قة  الدراسة. وقبل اخلوض يف 
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، وهي  (1) األساسية والوطيدة به لتتضح لنا التصورات الصحيحة السليمة ملا نريد معاجلته  
 املعاين واأللفاظ والدالالت اآلتية: 

 مفهوم مصطلح املدخل:  -الفرع األول –  1
، أي مبعىن: وجل، وصار يف داخل املكان  (2)  تشري املادة اللغوية جلذر كلمة )َد، َخ، َل(

أو الكهف أو النفق أو الشيء أو العلم أو املراد.. كما يُطلق الدخول على األمور املعنوية  
واألدبية، كقولنا دخل الوقت، ودخول الوقت يف عهد األصوليني، ودخول احلدود يف عهد  

 ة..  القانونيني، ودخول الفرتة واملدة الزمنية املسموحة واملقرر 
وهو مصطلح علمي صار يُطلق على عناوين املؤلفات والكتب العلمية، اليت تنتظمها  

 

م( يف مقدمة كتابه القيم  2019هـــــــــ  1440يذكر األستاذ الدكتور الداعية الشيخ حممد حسن هيتو )حي  (1)
"الوجيز يف أصـو  التشـريا االسـ"مي" ة"صـة حمعمة عن أضية اـدو اودملف ملام اهيم ملبلاص الت ـوراي ال ـاياة بلاص   

األصــو  ملمداح،هق  ع عميلا أن فقع عمد ســميما يف ذهن صــاحدفاق ليقو   )) ادو ايفوا يف الع"م عمد مقدماي  
حده ملتعري هق ألفه ال ميعن لإلفســـــــان أن يوا يف أن عمم من العموم  الن بعد أن يت ـــــــوره ت ـــــــورا صـــــــاياا ســـــــميماق  
ــف امراف من امعر  مليشــــــرحه  (( اف ر  هيتوق حممد  ــميمق الذن يواــــ ــور ال ــــــايفق هو التعريع الســــ ملالطريق  ىل الت ــــ

م(ق الوجيز يف التشــريا االســ"ميق م ســســة الرســالة ق،ــرملنق فمشــقق الطدعة األملىلق 2018هـــــــــــــــــ  1440حســن )حي 
  25مق ص 2006هـ  1427

ملهذه ،ــفاف) )األســتاذ الدكتور أمد حمموف عيســاملن( يف أســتاذن مل،ــيذي الذن أةذي عله عمم أصــو   
ــلة  ــلطيلة سـ ــ"مية بقسـ ــمة   م علدما1988ال قه جبامعة األمري عدد القافر لمعموم االسـ ــمسـ ــتاذا را را  ليفا لتقدل سـ جاص أسـ

 حمااراي يف أصو  ال قه لطمدة الدراساي العميا ملكلت ملاحدا ملفم 
ــامي  ــن هيتو الشــــــ ــو  ملال قيه الل ار حممد حســــــ ــيخ الع"مة ملاألصــــــ ــتاذ الدكتور الشــــــ هـ 1442)حي ملاألســــــ

ملجه من ب"ف الشــــام مدع تســـا  ملريث ة"صــــة امدرســــة الشــــامية يف عموم الشــــريعةق عمو يف العويت بعد ةر   م(2020
عشــــــرع ســــــلةق ملكان له ال كــــــو العدري يف تعوين الدلية الديلية لم فم ال ــــــايف ألهو الســــــلة ملا ماعةق ملعمد يديه  ر  

  طرفه من العويت حبجة أفه أ،ـــعرن ملعق"يعمد    ةالعويتي  اي الديلية امتشـــدفع  التيار أحد الع،ري من العمماصق مث عمو  
ق ملاســـــــتقر ،ـــــــيذلا املام ا  ه م يف أمافيا يعمم ملير  أبلاص ا الية امســـــــممة هلا ق  لتفم ا اهزعمل،ـــــــالعي مل ريها من ا

 يف ركاب ال ممة   يسريمل يعن لملاألمة االس"مية أحو   ليه من أملراب كمفا لتكمعه يف العموم الشرعيةق ملهذا 
هـ(ق معجم ااموس امليوق فار 817اف ر  ال ريملر آابفنق أبو طاهر جمد الدين حممد بن يعقوب )ي     (2)

  ق بت ر ق مافع )فةو( 375ق ص 3معتدة اوياعق بريمليق فملن طدعة ملاتريخق   
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هيكلة العلوم واملنهجية احلديثة، حيث ينقسم أي علم من العلوم إىل ثالثة أجزاء رئيسة هي:  
 )املدخل، النظرية، التطبيق(. وحنن اآلن يف املدخل من حبوث علم فقه مناهج الدعوة. 

 مصطلح علم:   -ينالفرع الثا  –  2
من إىل معاٍن كثرية، ما يعنينا منها التايل:  تشري املادة اللغوية جلذر كلمة )َع، ِل، َم(  

(3) 
 َعِلَم: عرف وأتقن وحوى.  -1
 إدراك الشيء حبقيقته.   -2
   .اليقني واملعرفة -3
   .(4)  اإلنسانية(العلم: )نور يقذفه هللا يف قلب من حيب، فينتج به ما تسعد به  -4

)  ويطلق على  )العلم(  الكلية  ) مصطلح  واألصول  املتنوعة،  املسائل  من  جمموعة 
وعلم   اآلاثر،  وعلم  الكونيات  فن؛ كعلم  أو  مادة،  لكل  العام  اهليكل  منها  املتكون 

 .(5) املوسيقى..(( 
 .(6)فالعلم هو: اإلدراك اجلازم املطابق للواقع عن دليل. وهو الظن القوي

: جمموعة املسائل والقضااي واحلقائق واملعارف والتجارب واألصول  علم إذن هوفال
يكل العام جملال علمي من العلوم، له مصطلحاته ومناهجه اخلاصة  الكلية اليت يتكون منها اهل

 به.
 :مفهوم الفن اإلسالمي - الفرع الثالث –  3

 

 ق بت ر ق مافع )عمم( 153ق ص 4اف ر  ال ريملر آابفنق معجم ااموس امليوق    (3)
اوا  اي ملآةرملنق القاموس ا ديد لمط"ب  معجم عر  مدرسي ألع اب دق ام سسة    اف ر  ا ي"ي بن  (4)

       696ق ص م1991الوطلية لمعتابق ا زا رق  الطدعة السابعةق 
     696ص  ام در السابق ف سهق (5)
الرســالة م(ق الوجيز يف التشــريا االســ"ميق م ســســة 2018هـــــــــــــــــ  1440هيتوق حممد حســن )حي  اف ر  (6)

 ق بت ر  26مق ص 2006هـ 1427ق،رملنق فمشقق الطدعة األملىلق 
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: اإلبداع واستشفاف كوامن اجلمال والروعة املتجددة  الفن يف التصور اإلسالمي هو
، واملتميز  الرائع املمتع عن النفس واحلياة  ، فهو التعبري7يف الكون كله جبميع ُملوقاته وكائناته  

 .  8ابلعراقة والصدق واألصالة  
كما أنه هو التعبري اإلبداعي اجلميل عن كل مظاهر اجلمال والزينة يف الكون والطبيعة 

.  9واحلياة واإلنسان من خالل تصورات اإلسالم للكون وللحياة وللطبيعة ولإلنسان وللنظام  
، ومادته   أشكال فنية وقوالب متعارف عليهكما أنه هو تعبري مجيل عن التجارب اإلنسانية يف 

مظاهره اإلنسانية  ي  والنفس  الفنية  ، احلياة  واألصالة  الصدق  ويف  ومقوماته  الشكل  يف   ،
 .  10املضامني الفنية والفكرية والثقافية اإلبداعية األصيلة والسليمة 

، أتلق مجاله يف اآلايت اليت تتحدث عن  ص القرآين فصل يف مجال لغوي معجزفالن
ولقد جعلنا  وعن إبداعه السحري اجلميل } تان،  روعة الكون الالمتناه، وعن مجال تناسقه الف

للناظرين{ )احلجر:  يف البالغي كمظهر من (16 السماء بروجا وزيناها  الفن  . وقد حظي 
،  إذ شكل قوام التبكيت اإلعجازي ، ر املرجعية املقدسة ابهتمام ابرزمظاهر اإلبداع يف األط

ضراب من مضارب التحدي  فقد كانت املطالع اإلعجازية للسور القرآنية التسع والعشرين م
 .  11الفين للعرب البلغاء  

 

ق 14ق السلة  3مزيد من التوسا اف ر  أمد حممد القامسيق االع"م االس"ميق جممة ملار االس"مق عدف    7
الوطلية لملشر ق الشركة    ظالر اوسنفي هومسانق عمم ا ما ق ترمجة  مل  120مق ص  1983هـ اكتوبر  1403ربيا أمل   
     112مق ص 1975ق  2زا رق الطدعة ق ا ملالتوريا 

مق  1983هـ  1403األفبيةق م سسة الرسالةق بريمليق الطدعة ال،ال،ةق  ق االس"مية ملامذاهع  جنيع العي"ي  8
   13ص 

   6ق ص ملفج ال ن االس"ميق فار الشرملقق بريمليق فملن طدعة ملاتريخق حممد اطع 9
   13الس"مية ملامذاهع األفبيةق ص جنيع العي"يق ا 10
   سورع معية ذاي مطالا  عجارية هي  ] األعرا   يوفس  هوف  يوسع  حوى القرآن العرل سدعا ملعشرين  11

 الر      عراص  اللمو  الق ص  العلعدوي  الرملم  لقمان  السجدع  يسني  ص  الشاوجر  مرل  طه   رعد   براهيمال
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رض فيه املوىل تعاىل  ، الذي يعكال التصور اإلسالمي للفن اجلميلفهو شكل من أش
إخراجه واملو عظمة  للكون  الرائع  الفين  وتنسيقه  مضموهنا    .. جودات،  يف  بديعة  صور  يف 

الرابين اجلميل، الذي خيتزله  يق لعظمة اإلبداع  ، وهي فوق ذلك كله استشفاف رق وشكلها
فأخرجنا منه خضرا    فأخرجنا به نبات كل شيء  ماء   وهو الذي أنزل من السماء قوله تعاىل: } 

منه حبا مرتاكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان   خنرج
آلايت لقوم يؤمنون{ )األنعام:    كعه إن يف ذلمتشاهبا وغري متشابه انظروا إىل مثره إذا أمثر وين

99) . 
إمنا جاء من من ابب كون اخلطبة   الفن على اخلطبة أو اخلطابة  فوجه إطالق لفظ 

 قطعة فنية كالمية وقولية وبالغية وبيانية كسائر القطع الفنية اإلبداعية األخرى. 
والد واخلطيب  واخلطاب  اخلطابة  األخرى:  املفاهيم  بقية  شرح  ترك  آثران  عوة وقد 

 . لقرهبا منها واجلمهور واحلوار، يف مواضعها يف ثنااي الكتاب
 املطلب األول

 مفهوم اخلطابة ونشأهتا
انظمة له،   وضوابط  أصول وقواننيقواعد و له    درج يف خلد القدامى أن اخلطابة علم

  موهواب من   شريطة أن يكون  خطيباا  دَّ عُ وتدرب عليها تدراب سواي  أخذا سليما  من أخذ هبا  
العلم أبنه جمموع قوانني  وعرّ   جبلته األوىل. الدارس  يفوا هذا  التأثري  بواسطتها  تعرف  طرق 

ابلكالم وحسن اإلقناع ابخلطاب، فهو يعىن بدراسة طرق التأثري ووسائل اإلقناع، وما جيب  
صفات من  اخلطيب  عليه  يكون  يف  وحاالت  أن  املعاين  من  إليه  يتجه  أن  ينبغي  وما   ،

 وعات املختلفة، وما جيب أن تكون عليه ألفاظ اخلطبة وأساليبها وترتيبها. املوض
اخلطبة هي:  هـ( يف تعريفه هلا بقوله: ))816وهو ما ذهب إليه )الشريف اجلرجاين ت  

 

الزةر  الشورى    القمم [الدة   ل مت   ق   األحقا    ا اثية   ملسورتنيان   [  ق  عمران  ملآ   الدقرع   [    مدفيتني  
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قياس مركب من مقدمات مقبولة، أو مظنونة، من شخص معتقد فيه، والغرض منها ترغيب  
 . 12ادهم، كما يفعله اخلطباء والوعاظ((  الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم ومع

من   انطالقا  املركبة،  اللغوية  والبناءات  الفكرية  األقيسة  من  ترى جمموعة  فهي كما 
ذو  مصدرها شخص  املخاطبني،  من مجهور  مظنونة  أو  ومقبولة  معلومة  منظومة  مقدمات 

ملا ينفعهم،   وجاهة وله مكانة ما بني جمموع أولئك املخاطبني، بقصد ترغيب وجذب اجلمهور 
 أو دفعهم عن ما يضرهم يف حياهتم ومعاشهم، وهو فعل اخلطباء والوعاظ.

اخلطيب كيف خياطب الناس ويقنعهم   فُ رِّ عَ العلم الذي يُـ   إذن هو:اخلطابة  أو فن  علم  ف
منه ويعقلوا عنه،   الناس  يفهم  بتؤدة ومتهل حىت  يتكلم  وجيذهبم ويرغبهم ويرهبهم، وكيف 
أعمارهم  مع  تتفق  وما  وثقافتهم  عقليتهم  مع  تتناسب  مبا  ملستمعيه  خطبته  تكون  وكيف 

واهتماماهتم  وهلجاهتم ودوافعهم  ومتغرياهتم  نفوثوابتهم  على  يستحوذ  حىت  وعقول  وس  ، 
 املخاطبني ومشاعرهم، ويكون له يف اجملتمع أثر ويف جمال اإلصالح تغيري.  وقلوب 

كذلك يعرف الدارس كيف ميلك قلوب املخاطبني ويشدهم إىل تقبل احلق، ويدفعهم  
االستعطافية   النداءات  ابستعمال  وذلك  وجداهنم،  ويستثري  عزائمهم  وحيرك  االلتزام  إىل 

 التشويقية.واملخاطبات والرتغيبية 
ليتحاشاها ويبتعد عنها؛    غريه من اخلطباءعرف اخلطيب عيوب  وهذا العلم الذي يُ 

يكشف له ما  و علمه مستقبح القول ومرذوله من مجيله وحسنه،  واللسان، فيُ كعيوب النطق  
، واملواقف واإلمياءات  املبالغة يف اإلشاراتما يستكره من  احلركات الكثرية و يستحسن من  

وتقرع   الغلو يف رفع الصوت إىل درجة تصك اآلذانينبهه إىل املبالغة و التمثيلية املتكلفة، و 
تلفت نظره  ، و لسماعه واإلصغاء إليه اهلمس إىل درجة جتهد السامعني حتذره من ، و األجراس

إىل درجة تتطاير معها احلروف وتتآكل معها الكلمات، والبطء  يف الكالم  السرعة  إىل معايب  

 

هـق كتاب التعري ايق فار ال عر لمطداعة ملاللشر ملالتورياق 816اوسن عمي بن حممد ي    ا رجايق  أبو  12
  72مق ص 2005هـ 1426بريمليق الطدعة األملىلق 
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جة تستدعي التثاؤب والنعاس، والعبث ابللحية وفتل األصابع واإلكثار من السعال إىل در 
إكثار  و ،  املنىبء عن اضطراب املخب..  بغري مبر، واإلاثرة واضطراب األعصاب وسوء املظهر

االعتدال يف اجللسة وتبديلها وتنويعها مرارا وتكرارا ليتنبه اخلطيب إىل أنه وصل  اجلمهور من  
إىل سآمة وامللل يف نفوس السامعني، ومل يعد مرغواب لديهم استمراره يف احلديث.  إىل درجة ال

 غري ذلك مما خيل بشخصية الداعية ويضعف مهابته، وجيعله حمل نقد ومثار سخرية.
 13 وهو الذي يُكسب اخلطيب االتصاف ابآليت:

 مظاهر  القدرة على استخدام األدلة واحلجج والشواهد والباهني املزينة بشىت  –  1
عواطف  قلب  على  القادر  اخلبري،  احلكيم  مبظهر  ُتظهره  اليت  العاطفية..  والتدفئة  اخليال 
ومشاعر اجلمهور من حال إىل حال.. واليت جتعله قادرا على حتويل ظنهم إىل يقني، وشكهم  

 إىل قطع وجزم.. 
القدرة على جذب اهتمام السامعني، وحتويل بواطنهم ودخائلهم حنو القضية    –   2

 اليت خياطبهم من خالهلا. 
إىل    –   3 العموم  من  واالنتقال  املنطقي  اإلقناع  جماالت  يف  التفنن  على  القدرة 

اخلصوص، ومن احملسوس وامللموس إىل اجملرد واملعقول، ومن اإلمجال إىل التفصيل، ومن 
 تدقيق.. ومن اجلمع إىل التقسيم والتفرق والتنويع..الشمول إىل ال

القدرة على امتالك أفانني الكالم واالنتقال من جماري السياق حنو فن املقابلة    –  4
 والتمثيل وضرب األمثال وسرد احملاسن واألضداد.. 

البديهة،    –  5 الرأي، وسرعة  القوة كسداد  مواطن  امتالك واكتساب  القدرة على 
وصدق اللهجة، وطالقة اللسان،    لعارضة، واحلزم يف اإلفحام وإجلام اخلصوم،وقوة احلجة وا

 

ال،افيةق    13 الطدعة  امعرلةق بريمليق  المدلافيةق فار  العر ق ا امعة  التعدري  تقلياي  اف ر  رايا ركيق  ااسمق 
فق" عن  الدعورق حسن لاحل ملآةرملنق لن العتابة ملأ،عا  التعدريق فار جرير لملشر       138      126مق ص  2002

 ق بت ر   292    290مق ص 2010هـ 1431ملالتورياق عمانق الطدعة األملىلق 
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 ومراعاة الكالم وفق مقتضى احلال.
القدرة على حتقيق السالمة اللسانية واللغوية فتسلمه من آفات ومطبات النطق    –   6

 ويعي.الطارئة، والعيي يف نطق وإخراج احلروق، والتمهل يف اإللقاء إلراحة اجلمهور كي يفهم  
ابلقدر    –   7 القدرة على االقتصاد والزهد يف احلركات واإلشارات والتلوحيات إالّ 

 الالزم والكايف واملعب..
واهتماما    –   8 ومشاهدة  نظرا  املخاطب  مجهوره  واحتواء  استيعاب  على  القدرة 
    وانتباها..

ف اخلطيب ما ينبغي أن يكون عليه وهو يتكلم، أبن يكون  عرِّ كما أن علم اخلطابة يُ 
قوي   احلال،  مقتضى  مراعياا  اجلأش  رابط  اللسان،  طليق  البديهة  حاضر  املالحظة  قوي 
الشخصية؛ وذلك ليحرص على التحقق هبا ويعمل مبقتضاها؛ ليستمر عطاؤه ويؤثر كالمه 

 وحيقق اخلري والعز والسيادة ألمة اإلسالم.
التحدث  مارسوا  عرف الذين مل يسبق هلم أن  أن علم اخلطابة يُ كله أيضا    ضاف إىل هذايُ 

طرق التحضري وهتيئة املوضوع من مجيع نواحيه، ويعد هلم من    وال احملاضرة وال اخلطابة.. 
مجيع جوانبه ويشبعه حبثاا ودرساا وشواهد، حىت يستطيع أن يديل حبجته فيصيب املرمى وينال  

ر يف الناس هبز املشاعر وحتريك أواتر القلوب، ويبني هلم اخلطوات  السبق، ويبلغ الغاية ويؤث
املوصلة إىل االرجتال يف اخلطابة، والبواعث اليت تثري انتباه اجلمهور إليه، وتبدد ظالم اليأس  

 يف نفوس املخاطبني، ويشرق فيها نور الرجاء واألمل.
ابة لرييب ملكاته، وينمي  وعلم اخلطابة هبذا ينري الطريق أمام من عنده استعداد للخط

استعداداته، وخيلصه مما عنده من عيوب، ويرشده إىل طريق إصالح نفسه ليسري يف الطريق  
 ويسلك السبيل. 

فهذا العلم هذه وظيفته أن ينري الطريق للخطيب، ولكنه ال حيمله على السلوك، فهو  
يعطيه املصباح وال يضمن يرشد دارسه إىل مناهج ومسالك وال حيمله على السري فيها، وهو  

له أن يرى به إذا كان يف عينيه رمد، حىت إن أرسطو واضع كتاب )اخلطابة( مل يكن خطيباا.  
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وليس علم اخلطابة بدعاا يف ذلك، فعلم النحو ال يضمن ملتعلمه أن ينطق ابلفصحى ما مل  
على األخذ به،  يتمرن عليها، وعلم األخالق ال يضمن لعارفه سلوكا قومياا ما مل يروض نفسه  

وعلم العروض ال يكوِّن شاعراا، وعلم املنطق يسن قانوانا العتصام الذهن، وال يضمن للعامل  
به عصمة الذهن ما مل يروض نفسه عليه رايضة كاملة، وهكذا كل العلوم النظرية اليت تظهر  

ض نفسه  مثرهتا يف العمل، تعطي من يريدها قانوانا يساعده وال تضمن له العمل إال إذا را
 على قانوهنا. 

املدخل املنهجي واملعريف العام ننطلق لتفاصيل املوضوع، ونتناول  وبعد أن تبني لنا  
 فيه مفهوم اخلطابة لغة واصطالحا، مع املصطلحات املشاهبة هلا يف املطلب املوايل. 

 املطلب الثاين 
 لغة واصطالحا (اخلطاب))اخلطابة( وو )اخلطبة(مصطلح  

 متهيد: 
يف األدبيات  املشتق من )اخلطبة( أو )اخلطابة(  انتشر استخدام مصطلح )اخلطاب(  

الفكرية واألكادميية   النخب  بني  والسياسية  والدينية واإلعالمية  والثقافية واألدبية  الفكرية 
القرن امليالدي املنصرم والقرن  الثالثة املاضية من  العقود  العربية واإلسالمية، والسيما يف 

بعد أن ساد مصطلح اخلطابة  ايل، حبيث أصبح مصطلحا مقصودا وملفتا لالنتباه،  اهلجري احل
اإلسالمية،   العربية  الثقافة  على  واألدبية  قروان  والثقافية  الفكرية  النتاجات  ختلو  تكاد  فال 

وغريها منه، على الرغم من كونه مصطلحا قرآنيا حبتا، ورد يف العديد من اآلايت القرآنية  
 . 14ناءات شىت، وذات مقاصد وغاايت متعددة  مبعاين وصيغ وب

 

ملرف هذا ام طمف يف القرآن العرل يف العديد من اموااا العرميةق ملمبعاي ملبلاصاي ملصيغ ملتراكيع حنوية    14
ة متعدفعق  ملهو من صميم مداحث عمم األ،داه ملالل ا رق ملعمم فراسة ام طمااي القرآفية كـ)االجرامق  ملبلاصاي صرلي

االص"حق الت عرق عر ق ايفرب  ( يف القرآن العرلق ملسدق أن فشري ث"ث فراساي حو  م فوم م طمف )االرهابق 
ملجممة )كمية اممك ملجممة )ايف جي( مل)القالمة(  هـق  1426االص"حق عر ( يف جممة  )الوعي االس"مي( العويتية سلة  

 م 2003-2000هـ 1422هـ مل1421السعوفية سلواي ةالد( 
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يف كتب ومصادر   -وبشكل ملفت للنظر–كما تردد هذا املصطلح )اخلطاب( كثريا 
، عند تعريف األصوليني احلكم وأقسامه وأنواعه، اخلاص  صأصول الفقه اإلسالمي بشكل خا

 .  15خبطاب املكلفني: التكليفي والوضعي 
بكثرة يف أدبياهتا    -اليوم–مية املعاصرة ابتت تستعمله  غري أن النخب العربية واإلسال

بكثرة استعماله يف األدبيات األجنبية،    -بشكل أو آبخر–الثقافية والعلمية األكادميية متأثرة  
أو بفاعلية وروحانية    ،16(  Débat  –  DISCOURS)   يوالذي هو مرادف ملصطلح

العريب   الفكري  والتخاطب  التأليف  لواقع  وإعادهتا  القرآنية  املصطلحات  وإحياء  بعث 
 اإلسالمي. 

وسيان كان أمر شيوع هذا املصطلح بفعل عوامل البعث واإلحياء، أو التأثري والتأثر  
إعادة أتصيله    الفكري، أو اإلثنني معا، فإننا نرى من ضوابط املوضوعية العلمية واملنهجية 

من الناحية اللغوية واالصطالحية أوال، مث إعادة إحيائه وبعثه من الناحية الدينية اخلالصة اثنيا  
17  . 

 :لغة تعريف اخلطابة –  األول الفرع -1
خطب  : )اخلطابة لغة: مصدر خطب خيطب خطبة وخطابة. جاء يف )ُمتار الصحاح(

 اخلطب سبب األمر.  

 

م(ق خمت ر عمم أصو  ال قه االس"ميق ،ركة الشفابق ا زا رق الطدعة 1997اف ر م،"  حممد حمدع )ي    15
    326مق ص 1990الرابعةق 

ق  266ر ق فار امشرقق بريمليق فملن طدعة ملاتريخق ص  جمموعة من ام ل نيق املجد ال رفسي الع   اف ر  16
 (  DISمافع )

عمد سديو ام،ا  ال او ر لقد حكر هذا ام طمف بقوع يف كتاب )أرمة العقو امسمم( لألستاذ    اف ر  17
)حي   سميمان  أبو  اوميد  عدد  األملىلق 1440الدكتور  الطدعة  ملا،لطنق  االس"ميق  لم عر  العامي  امعفد  طدعة  هـ(ق 

ملك،الة علد كتاب تيار اوداثة      كما حكر بع،الة علد  ريه  بيلما ظفر بقوع198      191مق ص  1991هـ  1412
 أتثرا ابلوالد ملامستورف الغر  ا اهز   
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اللغوية للفظ  و  . ِخطَاٌب( املعاين  )تفيد املادة  ُخْطَبةا. ِخطَاابا َخَطَب. خَيُْطُب.ِ خْطَبةا. 
 التالية: 

ِخطابَةا    –  1 املنب  القوم على  اخلاِطُب يف  )َخَطَب  يقال:  القوم،  تكلم وحتدث يف 
 .  18وُخْطَبةا، أي: تكلم فيهم كالما يسمى ُخْطَبةا(  

  اسم ملا يُتكلم به يف القوم، يقال: )اخلُطبة: هي الكالم املنثور، أو املسجوع،   –  2
 .  19حنومها( و 

، )رجل خطيب، 20اطب على املنب(  اخلطبة مصدر اخلطيب، يقال: )خطب اخل  –  3
  .21أي: حسن اخلُطبة واخلطابة. خطب على القومُ خطبة(  

احملاورة واملخاطبة: مفاعلة من اخلطاب ومشاورة )فأنت من الذين خيطبون الناس    –   4
قال    وحيثوهنم(، يتخاطبان(  يقال: )خاطبه ابلكالم ُماطبة وخطااب، ومها  الكالم،  ومراجعة 

 . 22(  37ختاطبين يف الذين ظلموا إهنم مغرقون{ )هود:  تعاىل: }وال 
الفصل، يف الكالم بينه وما بني سابقه، أو الفصل يف الكالم بني احلق والباطل،   –  5

( )احلكم والفقه والتبيني  20يقال: )فصل اخلطاب( الواردة يف اآلية من سورة )ص: اآلية  

 

ق ص 1هـ(ق ااموس امليوق معتدة اللورنق فمشقق فملن طدعة ملاتريخق   817اف ر  ال ريملر آابفن )ي   18
   مافع )ةطع( 63

     63ق ص 1اف ر  ااموس امليوق    19
  العرملسق فار معتدة اوياعق بريمليق فملن طدعة ملاتريخق هـ(ق ات1205اف ر  حممد امرتكد الزبيدن )ي    20

   مافع )ةطع( 238مل  237ق ص 1  
    238مل  237ق ص 1  ملامرتكد الزبيدنق ات  العرملسق   63ق ص 1اف ر  ااموس امليوق    21
    238ق ص 1اف ر  امرتكد الزبيدنق ات  العرملسق    22
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).. وفصل اخلطاب: بالغة الكالم ومجعه  . قال ابن عاشور: )23والقضاء بني احلق والباطل(  
الزُمشري: )).. فمعىن  . وقال 24للمعىن املقصود، حبيث ال حيتاج سامعه إىل زايدة تبيان.((  

: البني من الكالم امللخص الذي يتبينه من خياطب به ال يلتبس عليه، ومن  فصل اخلطاب
 يقف يف كلمة  فصل اخلطاب وملخصه أن ال خيطىء صاحبه مظان الفصل والوصل، فال 

وهللا –إالّ موصوال مبا بعده، وال    - ويل للمصلني–يتلو قوله    الشهادة على املستثىن منه، وال
بقوله و  -يعلم وأنتم تعلمون-حىت يصله  العطف وتركه،    -ال  وحنو ذلك، وكذلك مظان 

 .  25واإلضمار واإلظهار واحلذف والتكرار.. وحنوه..((  
وتقول: هذا خطب جليل وخطب يسري، ومجعه   أمرك،  ما  أي  ما خطبك؟  تقول: 

، وخطب على املنب خطبة   بضم –خطوب، قاله األزهري. وخاطبه ابلكالم ُماطبة وخطاابا
خيطب، بضم الطاء فيهما   -بكسر اخلاء –وخطابة، وخطب املرأة يف النكاح خطبة    -اخلاء

 ( يضاا فيهما، وخطب من ابب ظرف صار خطيبااواختطب أ  -يف خطبة النكاح وخطبة املنب –
خطب اخلطب واملخاطبة  : )يف )املفردات يف غريب القرآن(األصفهاين  وقال الراغب  

والتخاطب املراجعة يف الكالم، ومنه: اخلُطبة واخِلطبة، لكن اخلُطبة ختتص ابملوعظة واخِلطبة  
 بطلب املرأة. 

(  235ِفيَما َعرَّْضُتْم ِبِه ِمْن ِخْطَبِة النَِّساء{ )البقرة:    قال هللا تعاىل: }َواَل ُجَناَح َعَلْيُكمْ 
 وأصل اخلطبة احلال اليت عليها اإلنسان إذا خطب حنو: اجللسة والقعدة.

منهما   والفعل  اخِلطبة: خاطب ال غري،  ومن  اخلُطبة: خاطب وخطيب،  ِمن  ويقال 
 

  ملجار م حمموف بن عمر الزخمشرن )ي  239مل   238ص  ق  1اف ر  امرتكد الزبيدنق ات  العرملسق      23
ق 3هـ(ق العشا  عن حقا ق التلزيو  ملعيون األاامليو يف ملجوه التأمليوق فار امعرلةق بريمليق فملن طدعة ملاتريخق    538
  365ص 

  م(ق ت سري التارير ملالتلويرق الدار التوفسية لملشرق توفسق 1973-1879اف ر  حممد الطاهر بن عا،ور )  24
  229ق ص 24مق   1984الطدعة األملىلق 
   365ق ص 3اف ر  جار م حمموف بن عمر الزخمشرنق العشا ق    25
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تعاىل: }قَاَل َفَما َخْطُبَك    خطب. واخلطب األمر العظيم الذي يكثر فيه التخاطب. قال هللا
(  31( وقال تعاىل: }قَاَل َفَما َخْطُبُكْم أَيُـَّها اْلُمْرَسُلوَن{ )الذارايت:  95اَي َساِمِريُّ{ )طه:  

 ( وفصل اخلطاب: ما ينفصل به األمر من اخلطاب
اخلطاب،  اخلطبة واخلطابة و ومن خالل هذه املقاربة اللغوية نتبني معاين عديدة ملفهوم  

 و:  فه
جمموعة الرسائل اللغوية والرمزية واإلحيائية والصوتية والرقمية الصادرة عن اجلهة   –  1

املرسلة، ابجتاه اجلهة املستقبلة. وقد تكون اجلهة املرسلة فردا أو هيئة أو منظمة أو مؤسسة،  
 فيما تكون اجلهة املستقبلة أيضا أفرادا أو مجاعات أو جمتمعات أو أمما.  

 وهو نسق ثقايف واجتماعي رمزي معقد ومتشابك بني طرفني متقابلني.  –  2
كما هو شكل من أشكال التواصل والتفاعل االجتماعي املباشر وغري املباشر    –  3

 والوسائط االتصالية واإلعالمية املختلفة.   أيضا، عب الوسائل
أو ُمتلفني    وهو أيضا منط من أمناط التواصل بني نسقني اجتماعيني متماثلني   –  4

 غري مباشرين. 
وهو مجلة املعاين املختلفة املراد زرعها أو نشرها أو ترسيخها عب وسائل ُمتلفة    –   5

 ابجتاه فئات أو جمموعات معينة يف اجملتمع. 
الواقع    –   6 يف  حتقيقها  املراد  واهلدف،  الوجهة  املقصودة  الرسائل  جمموعة  وهو 

 . 26اإلنساين املعين بتلك الرسائل  
اللغوية–وعليه ميكننا ضبط مفهوم اخلطاب    الناحية  ابلرتكيز على مجلة من    - من 

 األمور األساسية فيه، وهي:  
وظروفه الزمانية واملكانية والكيانية    - اجلهة أو اهليئة املرسلة للخطاب–اخلطيب    –   1

 

تتعدف التعري اي ملتتلوع ابلل ر  ىل أفملاي الداحث مل معافياته ملتراكماته ململفجه ملراملية التلامل  اليت يتعامو    26
 هبا ما ام فوم  



30 

 

 واإلمكانية.
املستقبلة–املخاطبني    –   2 الزمانية    - اجلهة  أيضا  وأحواهلم  واملكانية  وظروفهم 

 والكيانية واإلمكانية.
األساسية    –   3 ووجهته  وعقيدته  ومكوانته  وموضوعاته  ومضامينه  اخلطاب  بنية 
 والثانوية.
 الوسائل املستخدمة يف تبليغ اخلطاب: )قدمية، حديثة، حداثية(.  –  4
صورية اعتقادية، سياسية، اجتماعية،  )الغاايت واألهداف املقصودة من اخلطاب    –   5

 ..(.  تربوية
اآلاثر والنتائج املتوقع حصوهلا من أتثريات اخلطاب )قريبة، بعيدة( )اسرتاتيجية،    –  6

 عادية( )مباشرة، غري مباشرة( )فعالة، غري فعالة( )سلبية، إجيابية، بينهما(.. 
 ردود األفعال ورجع الصدى املتباينة واملرجوة من اجلهة املستقبلة للخطاب.  –  7

ا هذه  من  ركن  املصطلح  ُويعد كل  هذا  ألبعاد  املكونة  األساسية  السبعة  ألركان 
والبحثة   املنهجية  الناحية  من  غريه  عن  مستقال  ومعرفيا  وفكراي  علميا  فضاء  )اخلطاب(، 

من    -العلمي والواقعي–البحتة، جيب أن يضطلع به الدارسون على حدة، بغية توفيته حقه  
وأمهيته يف املوضوع املطلوب متابعته    الدرس والبحث واالستقصاء والنظر، هبدف معرفة قيمته

 واقعيا، كي تستفيد منه اجلهة املهتمة به.  
، ويف تفصيالت كثرية  يف حد ذاته ومتشعب  فركن اخلطيب فضاء معقد وعميق ودقيق  

، فضال عن الظروف الزمانية واملكانية والكيانية  عن نوعية وطبيعة وحقيقة وأصناف اخلطباء
وتذرير   عناصره،  وتفتيت  مكوانته،  حتليل  يف  تعمق كبري  إىل  حيتاج  به،  احمليطة  واإلمكانية 
جزئياته، مث إعادة بنائها وتركيبها جمددا ملعرفة أمهيته وخطره يف الواقع، ومن مث تقدير مكانته  

سائر   وهكذا  منه.  املستفيدة  اجلهة  األخرى لدى  البنية   األركان  الوسائل،    ]املخاطبني، 
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 .  27الغاايت، اآلاثر، رجع الصدى وردود األفعال[  
 تعريف اخلطابة اصطالحا:  -الفرع الثاين –  2

زهرة   أبو  اإلمام حممد  عليه–قال  اخلطابة  يف  -رمحة هللا  )تعريف  اخلطابة مصدر  : 
خطب خيطب أي صار خطيباا، وهي على هذا صفة راسخة يف نفس املتكلم يقتدر هبا على 
منهم   يراد  ما  على  ومحلهم  السامعني،  نفوس  يف  التأثري  حملاولة  القول؛  فنون  يف  التصرف 

، وإاثرة إحساسه  برتغيبهم وإقناعهم، فاخلطابة مرماها التأثري يف نفس السامع وُماطبة وجدانه
 ( لألمر الذي يراد منه، ليذعن للحكم إذعاانا ويسلم به تسليماا

إن احلكماء قد أدخلوا اخلطابة والشعر يف أقسام املنطق؛ ألن  : )وقد قال ابن سينا 
املقصود من املنطق أن يوصل إىل التصديق، فإن أوقع التصديق يقيناا فهو البهان، وإن أوقع  

لى الصدق فهو اخلطابة، أما الشعر فال يوقع تصديقاا لكنه إلفادة التخييب  ظنًّا أو حمموالا ع
ل إىل  اجلاري جمرى التصديق، ومن حيث إنه يؤثر يف النفس قبضاا أو بسطاا ُعد يف املُوصِّ

 (التصديق، والتخيل عنده إذعان للتعجب وااللتزام تفعله صورة الكالم
اخلط تعريف  احلويف يف  أمحد  الدكتور  )ابةوقال  وإقناعه  :  اجلمهور  مشافهة  فن  هي 

، وال بد من مجهور   واستمالته، فال بد يف اخلطابة من مشافهة وإال كانت كتابة أو شعراا مدوانا
يستمع وإال كان الكالم حديثاا أو وصية، وال بد من اإلقناع، وذلك أبن يوضح اخلطيب رأيه  

ال بد من االستمالة، واملراد هبا أن يهيج    للسامعني، ويؤيده ابلباهني ليعتقدوه كما اعتقده. مث
اخلطيب نفوس سامعيه أو يهدئها، ويقبض على زمام عواطفهم يتصرف هبا كيف شاء سارًّا  

 ( أو حمزانا مضحكاا أو مبكياا، داعياا إىل الثورة أو إىل السكينة
 هي هذه األربعة:  من خالل هذه التعريفات وإذاا فأسس اخلطابة 

 .  ب()خطي مشافهة  –  1

 

يفطابةق حتقيق ملتعميق  عدد الرمن بدملنق فار القممق  ق م(ق ا  322-ق م  384اف ر  أرسطو طاليس )  27
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 . )ُماطبني(  مجهور –  2
 .  )أتثري( إقناع  –  3
 .  )استجابة وردة فعل( استمالة –  4

فن، أي إهنا وإن كانت استعداداا فطرايًّ ال يباع وال يشرتى، فهي  إذن هي  فاخلطابة  
 مع ذلك فن من الفنون ميكن تعلمه ابملمارسة. 

وسليقة، وبعضهم  بعض الناس ميارس اخلطابة فطرة  : )يقول أرسطوويف هذا الصدد  
ميارسها ابملرانة اليت اكتسبها من مقتضيات احلياة، والوسيلتان ممكنتان، فواضح أن تكون  
هناك طريقة وأن يكون هناك جمال لتطبيقها، ولضرورة النظر يف السبب الذي يؤدي إىل جناح  

مثل هذه    هذا العمل املنساق ابلعادة، أو املندفع ابلفطرة أو السليقة، ال يشك إنسان يف أن
 ( الدراسة من خاصة الفن

أما املخاطبة فإذا كان كاتب املقال يسطر أفكاره على الورق، ويغري من أفكاره ما  
شاء له التغيري، فإن اخلطيب مسئول أن يبلغ رسالته مباشرة وأمام اجلمهور مواجهة، بكل ما 

ثالثة ولكنه يالقي مجهوراا حتمله املواجهة من أخطار، واخلطيب ال يواجه فرداا أو اثنني أو  
غفرياا، ومع كثرته فهو متعدد املستوايت متنوع الثقافات، ويفرض ذلك على اخلطيب أن 
يكون ذا إرادة قوية وصوت عاٍل وانفعال مبا يقول؛ ليستطيع بذلك السيطرة واإلمساك بزمام  

اخلطيب    موقف معقد متعدد اجلبهات واملفاجآت. ويتميز اخلطيب بلون من األداء، فليس
 ابلقاص الذي يسرد الوقائع سرداا، وليس مؤرخاا حيكي أحداث التاريخ بصوت رتيب. 

 اصطالحا: ةاخلطاب - الفرع الثالث –  3
أبنه: ذلك البناء املعريف املعقد    (اخلطاباخلطابة أو )سبق ميكننا تعريف    وبناء على ما

واملتشابك والدقيق، احملكوم واملضبوط جبملة من األنساق: الفكرية والثقافية واألدبية اللغوية  
فرد حنو جهة مستقبلة مقصودة، عب   أو  مؤسسة  أو  هيئة  أو  من جهة  والتارخيية، يصدر 

ملستقبلني، تتفق ومقاصدها  وسائل ورموز متنوعة، لتحقيق غاايت تريدها اجلهة املرسلة من ا
 اخلفية أو املعلنة، مستغلة الفضاءات الزمانية واملكانية والكيانية واإلمكانية.
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( البنية األساسية    –اخلطابة  وعليه فمكوانت مصطلح  اخلطاب(، هي مكوانت يف 
،  للمفهوم وللمعىن املراد منه نظراي وعمليا وواقعيا، فقد تكون البنية األساسية فيه: معرفية

أو علمية، أو فلسفية، أو دينية، أو غريها. وهي حمكومة وحمددة ضمن نسق منسجم من  
الضوابط واملسلمات املتعارف عليها لدى فصيل من الناس. تبذل اجلهة املرسلة جهدا معتبا  
الرموز   منها. وتتوىل  املرجوة  يتوقف على طبيعة األهداف والغاايت  املستقبلة  ابجتاه اجلهة 

]ا الرتبوية،  املتنوعة  التعليمية،  التوضيحية،  احلركية،  اإلميائية،  الصوتية،  اللغوية،  لرقمية، 
أو   املتقابلتني  اجلهتني  بني  الفاعل  التوصيل  عامل  اإليديولوجية..[  التارخيية،  السياسية، 

فتلتف وتتقابل   املتعارف عليها– املتباعدتني،  التواصل  أنساق وأمناط  الرموز    -وفق  حول 
فية أو الدينية أو غريها لبلوغ الغاايت املرجوة بتلقائية ومباشرة، أو ابلتواري  واألنساق الثقا

التواصل   عملية  حمددات  ضمن  وذلك  املختلفة،  واإلعالمية  االتصالية  الوسائل  وراء 
    االجتماعي الزمانية واملكانية والكيانية واإلمكانية.

 اخلطاب اإلسالمي اصطالحا:اخلطابة و  - الفرع الرابع –  4
ومنه ميكننا تصور مفهوم اخلطاب اإلسالمي مرتبطا بقيم اإلسالم املقدسة واخلالدة:  
)الكتاب والسنة(، واملرتبطة ابلفضاءات الزمانية واملكانية والكيانية واإلمكانية. فيتعدد هذا  
اخلطاب ويتنوع مثال بتعدد األزمنة، فنقول: )اخلطاب اإلسالمي املعاصر، واخلطاب اإلسالمي  

ث، والتارخيي والرتاثي..(. ويتعدد ويتنوع بتنوع األمكنة، فنقول: )اخلطاب اإلسالمي  احلدي
والرموز،   الوسائل  وتنوع  بتعدد  ويتنوع  ويتعدد  والدويل..(.  واإلقليمي  والعاملي  احمللي 
واألهداف، والغاايت، ونوعية اجلهات املستقبلة.. وحنوها، ولكنه يبقى خطااب إسالميا حيتوي  

 ركان مهمة، هي:على ثالثة أ
 الركن املقدس اخلالد: ومها )القرآن الكرمي( و)السنة النبوية املطهرة(.  –  1
الركن االتباعي والرتاثي: وهو الرتاكم الرتاثي املبجل واحملرتم، بدءا من عمل    –   2

الصحابة رضوان هللا تعاىل عليهم أمجعني، مث عمل وفهم التابعني واتبعيهم إبحسان إىل يوم  
من عدول خلف هذه األمة أيضا، عمال ابملبدإ اإلسالمي الرتاثي العظيم )خري القرون الدين،  
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(، ويف رواية  -وعدد ثالثة قرون-  قرين مث الذين يلوهنم، مث الذين يلوهنم، مث الذين يلوهنم
أخرى )خري الناس قرين، مث الذين يلوهنم، مث الذين يلوهنم، مث الذين يلوهنم، مث جييء أقوام 

 .(28)  هادة أحدهم ميينه، وميينه شهادته(تسبق ش
على رأس كل مئة عام من جيدد هلذه األمة   يبعثإن هللا لواملبدإ التجديدي الفاعل )

 اإلسالمي العظيم )اخلري والبكة يفَّ ويف أميت إىل يوم القيام(   ، وعمال ابملبدإ(29) أمر دينها(  

ابلسواد  (30) فعليكم  اختالفا  رأيتم  فإذا  ضاللة  على  أميت  جتتمع  )ال  اإلسالمي  واملبدإ   ،
 . (31)األعظم( 
الركن االجتهادي الفاعل واملتحرك ضمن دوائر املقدس، ومرورا ببواابت الفهم    –  3

، كبواابت عبور واستئناس وتدبر لصريورة فهم املقدس من قبل السلفي والرتاثي للمقدس
األجيال األوىل عمال ابملبدأين اإلسالميني العظيمني )يبعث هللا على رأس كل مئة سنة من  

)إن هللا ال جيمع و  ،(32) جيدد هلذه األمة أمر دينها( و)اخلري والبكة يف أميت إىل يوم القيامة(  
    مع اجلماعة(. أميت على ضاللة، ويد هللا

( مصطلح  فمفهوم  البناء    -الدينيةاخلطابة  وعليه  ذلك  هو:  اإلسالمي(  اخلطاب 

 

ق ملمسمم يف صاياه عله أيكا برام 2652أةرجه الدذارن يف صاياه عن عدد م بن مسعوف برام    (28)
ا  اللوملن عمد ،رح مسمم  ) ال ايف أن ارفه صمد م عميه   ملا4508ق ملالدزار يف مسلده عله أيكا برام  2533

 ملسمم  ال اابةق ملال،اي  التابعونق ملال،الث  اتبعوهم (  
ق ملصااه األلداي يف السمسمة 2491أةرجه أبو فاملف يف سلله عن أ  هريرع يف كتاب ام"حم برام    (29)

  599ال اياة برام 
   30ة برام أةرجه األلداي يف السمسمة الكعي  (30)
أةرجه ابن ماجة ملأمد ملالامذن ملاواكم أبل اظ متقاربة عن ابن عمر راي م علفماق ملالامذن عن   (31)

  2167ابن عمر  بم ظ  ) ن م ال  ما أميت عمد ا"لةق مليد م ما ا ماعة( يف سلله برام 
  ملأةرجه أبو فاملف يف سلله عن أ  هريرع 30 ريج اوديث أةرجه األلداي يف السمسمة الكعي ة برام    (32)

  599ق ملصااه األلداي يف السمسمة ال اياة برام 2491يف كتاب ام"حم برام 
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، احملكوم واملضبوط جبملة من األنساق: الفكرية  33االهتدائي الشرعي، املتشابك والدقيق  
والثقافية واألدبية اللغوية والتارخيية الشرعية، يصدر عن جهة أو هيئة أو مؤسسة أو فرد  

عب وسائل ورموز شرعية متنوعة، لتحقيق    مسلم متخصص، حنو اجلهة املستقبلة املقصودة 
واملكانية  الزمانية  الفضاءات  مستغلة  ومقاصدها،  تتفق  املستقبلني،  من  تريدها  غاايت 

 والكيانية واإلمكانية يف زمين التغيري والبناء. 
لفقهية والعقدية والتأويلية فهو إذن: جمموعة الصياغات البنائية الفكرية والعلمية وا

والتارخيية واملنهجية والثقافية.. وحنوها اليت ُتطلق على املنتوج العقلي اإلسالمي يف مرحلة 
 زمنية معينة. 

)اخلطاب( لغة واصطالحا من الناحية  )اخلطابة( وو  )اخلطبة( وبعد أن متهد لنا مصطلح  
، جيدر بنا  34ائية له يف التصور اإلسالمي املعرفية اجملردة، وحاولنا أتسيس أرضية معرفية ابتد

 . 35قدمي حملة اترخيية عن نشأة علم وفن اخلطابة يف املطلب املوايل  أن ننتقل لت
 املطلب الثالث 

 اتريخ علم اخلطابة ونشأهتا 
 يف العهدين اليوانين والروماين: -الفرع األول –  1

واالستعداد هلا ُملوق  قدم وجود اإلنسان على هذه البسيطة،  اخلطابة قدمية العهد  
 

أمل هنياق   يعون بلاص ايفطاب االس"م  معرلةق أمل عمماق أمل حقيقةق أمل ايمةق أمل ت وراق أمل سموكاق أمل أمراق  33
أمل مددأق أمل توجيهق  أمل ر دةق أمل ص ةق م درها التوجيه االهلي أمل اللدونق أمل التوجيه االجتفافن أمل االمجاعيق أمل  ريه  

 من م افر التشريا االس"مي   
مل أع،ر عمد فراسة أتصيمية حو  م طمف ايفطاب عموماق ملايفطاب االس"مي ة وصاق ألمفم  الن ما   34

 اللقاف لقو     يلتجه األفابص مل 
حامل  العديد من الدارسني تقدل اراصاهتم ملحتمي"هتم حو  فشأع ملمسريع ايفطاب االس"ميق  ري أن ما   35
حممد الغزا  يف كتابه القيم )الدعوع االس"مية تستقدو ارهنا ايفامس عشر( يعترب اراصع اتريية    -امرحوم-كتده الشيخ  

عون االس"ميق ملااعا مدكعه حو  بعض القكااي الدايقة اليت ميزي كو ع ر  ألهم معامل ملمميزاي مسريع العمو الد
 سياسي ملمواع فمللة ايف"لة من االس"م ملالدعوع  ليه    
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مع اإلنسان، إذ ال غىن لإلنسان عن اإلابنة والتعبري لغريه عما يدور يف خلده وضمريه من  
عليهم  –معاٍن وأفكار، وعن إقناعه بصدق مقاله وسداد رأيه. وقد كان لألنبياء واملرسلني  

عليهم الصالة  –ىف واملقام األعلى، فكل واحد منهم  يف اخلطابة احلظ األو   -الصالة والسالم
كان داعية خطيباا إىل توحيد هللا تعاىل وطاعته وتقواه، وإرشاد الناس إىل طريق    -والسالم

، ومن سار يف طريق الشر هلك  ااخلري سعد وجن  اخلري وطريق الشر، حبيث من سار يف طريق 
ِمينِّ ُهداى َفَمِن اتَـَّبَع ُهَداَي َفاَل َيِضلُّ َواَل َيْشَقى *    : }فَِإمَّا أيَْتِيَـنَُّكمْ تعاىلوشقى، كما قال  

)طه:   َأْعَمى{  اْلِقَياَمِة  يـَْوَم  َوحَنُْشُرُه  َضْنكاا  َمِعيَشةا  لَُه  فَِإنَّ  ِذْكِري  َعْن  َأْعَرَض  ،  123َوَمْن 
124 .) 

ن  كانوا أمجعو   -صلى هللا عليهم وسلم–وهكذا كان كل نيب من لدن آدم إىل حممد  
طاعته،   إىل  ويوصلهم  منه  يقرهبم  وما  على هللا  يدلوهنم  دعاة خطباء،  أقوامهم  يقومون يف 
ويبينون هلم الثمرات الطيبة اليت تنعكس عليهم من جراء التوحيد والطاعة يف الدنيا واآلخرة،  

إن أقاموا    - اليت تنتظرهم وحتل بساحتهم–كما يبينون هلم اآلاثر السيئة والعواقب الوخيمة  
  -عز وجل–ى التكذيب واجلحود والكفران، وأصروا على التمرد والعصيان، كما أخب هللا  عل

 صلى هللا عليه وسلم. –عنهم يف كتابه الكرمي، وأطلعنا على ذلك نبينا حممد  
عليهم  –وقد بقي من آاثر اخلطابة على طول األمد خطب التوراة اليت قام هبا األنبياء  

ملوهم على االستقامة ويردوهم عن الشر والغواية. وأول من إىل بين إسرائيل؛ ليح   -السالم
ومشيدو أركانه ومقيمو بنيانه؛ وذلك    كتب يف هذا العلم اليوانن، بل هم مستنبطو قواعده

ألن أهل "أثينا" يف عصر "بركليس" قويت فيهم رغبة القول واشتدت فيهم داعيته، إذ صار  
 أيسرهم القول البليغ دون سواه.

امتازت  : )أحد الباحثني يف جمال اخلطابة  وهواملسيو "شارل"يقول  دد  ويف هذا الص
أثينا أوال ببالغة خطبائها، فكانت حقًّا بلد األدب وحسن اإللقاء، فباخلطب يف جملس األمة  
يقرر شهر احلروب وعقد السلم، ووضع القطائع والضرائب وكل الشئون العظيمة، وابخلطب 

على الوطنيني والرعااي أو يبئون، فللخطباء السلطة وعلى األمة  لقى يف احملاكم حيكم  اليت تُ 
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أن تعمل بنصائحهم ومواعظهم، ورمبا عهدت إليهم إبدارة شئون اململكة، فقد عني "كاليون"  
 . الشهرية قائداا ورأس "دميوستني" اخلطيب حرب "فيليب"

داهتم يف سياستهم،  عِ   وللخطباء نفوذ كبري، وكثرياا ما يُلجئون إىل بالغة قوهلم للنيل من
ورمبا أثروا ألهنم ينالون من املآرب ما يرضيهم من املال ليعاضدوا أحد األحزاب. فقد أخد  
"إيشيل" ماالا من ملك "مقدونيا"، وقبض "دميوستني" داننري من ملك الفرس، مث إن بعض  

يرفعها بوكالة   اخلطباء كانوا ينشئون خطباا ليلقيها غريهم، إذ ال يسوغ ملن كانت له قضية أن
القضية يف قضيته  يتكلم صاحب  أن  البالد  تقضي شريعة  بل  احلال عندان،  هو  حمام كما 
ابلذات، فمن مث كان عليه أن يقصد إىل أحد اخلطباء يلتمس منه أتليف خطاب له حيفظه  
ليتلوه يف جملس القضاء، وكثرياا ما كان بعض اخلطباء جيوبون البالد اليواننية ويتكلمون يف  

 ( وضوعات توحيها إليهم ُميلتهم، فتحتفل لذلك احملافل وتعقد األندية واملؤمتراتم
وإذا كان التسابق البياين وصل إىل ذلك احلد، فال عجب إذا رأينا أن من مل يكن  

والتدريب عليها،    قديراا على فنون القول حياول أن يتعلمها، ولذا اجته الناس إىل تعلم اخلطابة
قاء وتعويد اللسان النطق الصحيح والبيان الفصيح، لذلك أخذ العلماء  والتمرين على اإلل

يستنبطون قواعد اخلطابة وقوانينها، مبالحظة اخلطباء وطرق أتثريهم وأسباب فشل من يفشل  
علمون منهم، ويظهر أن أول من اجته إىل استنباط تلك القواعد السوفسطائيون؛ فإهنم كانوا يُ 

غلب على خصومهم يف ميدان السبق الكالمي، وكيف يغالطوهنم  الشبان يف "أثينا" طرق الت
وكيف يلبسون عليهم احلقائق، وميرنوهنم على القول املبني واإللقاء احملكم، وطبعي أن يتجه  
العثار وسبق يف   َأِمَن  هبا  أخذ  َمن  وقوانني،  قواعد  استنباط  إىل  لذلك  أنفسهم  نصبوا  من 

 اخلصال.
السوفس بعد هؤالء  من  اخلطابة وضم  وقد جاء  علم  قواعد  أرسطو، فجمع  طائيني 

شوارده يف كتاب أمساه )اخلطابة(، كان أصالا لذلك العلم ومرجعاا يرجع اخلطباء واملؤلفون يف  
 اخلطابة إليه، وصدراا يصدرون عنه ويردون موارده.

وقد جاء بعد أرسطو عصر نشطت فيه اخلطابة عند الرومان نشاطها عند اليوانن.  
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كان اخلطباء أيتون إىل ساحات االجتماع، حيث تلتئم جمالس األمة  : )"شارل" يقول مسيو  
 ( يف أواخر عهد اجلمهورية، خيطبون ويكثرون من احلركات وسط دوي القوم

 اخلطابة عند العرب:  -الفرع الثاين –  2
وإذا تركنا احلديث عن اليوانن والرومان وتوجهنا شطر العرب؛ وجدان أن اخلطابة يف  
صدر اإلسالم وصلت إىل الذروة وبلغت كمال أوجها، وجاء العصر األموي فوجدت اخلطابة 
هلا غذاء من الفنت والثورات اليت أظلت ذلك العصر، وقد أخذ الفتيان والكهول يتبارون يف  

يف ميداهنا، وكان مكان ذلك الوفادة وجمالس اخللفاء واألمراء والوالة. اخلطابة ويتسابقون  
وقد نشأ من هذا أن وجد أانس يعلمون الشبان اخلطابة وميرنوهنم عليها. وقد ظهر ذلك  

الوضوح يف العصر العباسي األول، فقد جاء يف )البيان والتبيني( للجاحظ ويف    واضحاا كل
أن ربه  عبد  البن  الفريد(  فتيانه    )العقد  يعلم  وهو  جبلة  بن  إببراهيم  مر  املعتمر  بن  بشراا 

أضربوا عن ما قال صفحا واطووا عنه كشحا"، مث دفع إليهم صحيفة  : )اخلطابة، فقال بشر
ومعانيها،  وألفاظها  اخلطابة  جيد ألساليب  الصحيفة وصف  هذه  ويف  وتنميقه،  من حتبريه 

العربية  استنباطاهتم  على  يقتصروا  مل  أهنم  األمم  ويظهر  آداب  يف  مبا  يستعينون  بل كانوا   ،
األخرى؛ ليعاوهنم ذلك يف استنباطهم وميدهم مبا ليس عندهم، وينبههم إىل ما عساه يعزب  

 عن خواطرهم.
قال  أليب هالل العسكري  الصناعتني(  سر  )و  ومن ذلك ما جاء يف )البيان والتبيني( 

األشعث أبو  )معمر  اجتلب حيىي:  أايم  اهلندي  لبهلة  خالد    قلت  يف عصر –البمكي  بن 
أطباء اهلند: ما البالغة عند أهل اهلند؟ قال هبلة: عندان يف ذلك    -اخلالفة العباسية األول

ابلقيام  نفسي  من  فأثق  الصناعة،  أعاجل هذه  لك، ومل  ترمجتها  أحسن  مكتوبة ال  صحيفة 
رتاجم فإذا خبصائصها وتلخيص لطائف معانيها. قال أبو األشعث: فلقيت بتلك الصحيفة ال

ساكن   اجلأش  رابط  اخلطيب  يكون  أن  وذلك  البالغة،  آلة  اجتماع  البالغة  أول  فيها: 
واألسلوب  .اجلوارح للخطيب  جيد  من وصف  الصحيفة  هذه  يف  جاء  ما  آخر  إىل   ،"  ..
 اخلطايب.
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أال ترى من هذا ما يدل داللة راجحة على استعانتهم ابآلداب األجنبية وتغذيهم هبا،  
بحث يف اخلطابة وأصوهلا ينمو ويكثر ما كانت اخلطابة انهضة، وكان أكثر من وقد استمر ال

يقوم به أئمة املعتزلة الذين احتاجوا إليها؛ ليحتازوا جمالس املناظرات ويتغلبوا على خصومهم  
اخلطابة   أصول  بعض  يعرف  من  ومنهم  خطباء كثريون،  فيهم  نبغ  ولذا  اجلدل،  ذوي  من 

وبشر بن املعتمر ومثامة بن أشرس واجلاحظ وغريهم كثريون، غري  عبيد  وقوانينها؛ كعمرو بن
أن حبوث أولئك األدابء مل جتمع يف كتاب مستقل، بل كانت متفرقة يف الكتب وعلوم اللغة،  
ومل يعن أحد بتدوينها يف كتاب مستقل لتكون علماا قائماا بذات، حىت ترجم إسحاق بن  

   .36 ايبحنني كتاب )اخلطابة( ألرسطو وشرحه الفار 
الكالم  : )وقد جاء يف )الفهرست( البن الندمي يف أثناء سرد ما كتبه أرسطو يف املنطق

إسحاق نقله إىل العريب، ونقله إبراهيم بن  ابن . وقيل: إن -ريطو ريقا ومعناه اخلطابة–على 
قدمي،  عبد هللا وفسره الفارايب. رأيت خبط أمحد بن الطيب هذا الكتاب حنو مائة ورقة بنقل  

 ( وقد أتى ابن سينا يف كتاب )الشفاء( بلب كتاب )اخلطابة( ألرسطو مع تصرف غري ضار به
وبنقل كتاب )اخلطابة( ألرسطو صار يف العربية قواعد للخطابة مدونة يف حبث مستقل، وإن  

 كان جزءاا من علم املنطق على ما سبقت اإلشارة إليه. 
 عدة اإلايدي: أمنوذج خطبة قس بن سا - الفرع الثالث –  3

قال احلافظ أبو بكر حممد بن جعفر بن سهل اخلرائطي يف كتاب " هواتف اجلان ":  
حدثنا داود القنطري، حدثنا عبد هللا بن صاحل، حدثين أبو عبد هللا املشرقي، عن أيب احلارث  

إايد  قال: ملا قدم وفد    الوراق، عن ثور بن يزيد، عن مورق العجلي، عن عبادة بن الصامت.
على النيب صلى هللا عليه وسلم قال: اي معشر وفد إايد، ما فعل قس بن ساعدة اإلايدي؟  

قال: لقد شهدته يوما بسوق عكاظ على مجل أمحر يتكلم بكالم    قالوا: هلك اي رسول هللا.

 

أمد حمموف عيساملنق امدةو الوجيز  ىل اكااي ال عر االس"مي اوديث ملامعاصرق فار العتاب اوديثق اف ر     36
   92    87مق ص 2019هـ 1440القاهرعق الطدعة األملىلق 
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فقام إليه أعرايب من أقاصي القوم فقال: أان أحفظه اي رسول    معجب مونق ال أجدين أحفظه.
 : فسر النيب صلى هللا عليه وسلم بذلك. قال هللا.

اي معشر الناس اجتمعوا،  ))..  قال: فكان بسوق عكاظ على مجل أمحر وهو يقول:  
جاج، جنوم  فكل من فات فات، وكل شئ آت آت، ليل داج، ومساء ذات أبراج، وحبر ع

ىل أرى الناس    ، إن يف السماء خلبا، وإن يف األرض لعبا، ماتزهر، وجبال مرساة، وأهنار جمراة
أقسم قس ابهلل قسما ال ريب    يذهبون فال يرجعون، أرضوا ابإلقامة فأقاموا، أم تركوا فناموا. 

 مث أنشأ يقول:   فيه، إن هلل دينا هو أرضى من دينكم هذا.
 ن من القرون لنا بصائرــــــــــــــــــيف الذاهبني األولي

ــــ ا رأيت ممل  س هلا مصادر  ـللموت لي *****  واردـــ
 كابر ميضي األصاغر واأل  *****ورأيت قومي حنوها *
 ر  ـــك وال من الباقني غابــــــــــــــال من مضى أييت إلي

 .37  ((لة حيث صار القوم صائراــــــــــــــــــــأيقنت أين ال حم
  وقد رواه الطباين من وجه آخر فقال يف كتابه " املعجم الكبري ": حدثنا حممد بن 
السري بن مهران بن الناقد البغدادي، حدثنا حممد بن حسان السهمى، حدثنا حممد بن  

قال: قدم وفد عبد القيس على النيب صلى    احلجاج، عن جمالد، عن الشعيب، عن ابن عباس.
  هللا عليه وسلم فقال: أيكم يعرف القس بن ساعدة اإلايدي؟ قالوا: كلنا يعرفه اي رسول هللا. 

فما أنساه بعكاظ يف الشهر احلرام وهو على مجل أمحر،   : ) قال  قالوا هلك. قال: فما فعل؟  
اي أيها الناس اجتمعوا واستمعوا وعوا، من عاش مات، ))..  وهو خيطب الناس وهو يقول:  

إن يف السماء خلبا، وإن يف األرض لعبا، مهاد   ومن مات فات، وكل ما هو آت آت.
وأقسم قس قسما حقا لئن كان يف األمر   متور، وحبار ال تغور.فوع، وجنوم  موضوع، وسقف مر 

 

    367ق ص  1ق    م1983هـ  1404ق السريع اللدويةق فار امعرلةق بريمليق فملن طدعةق  الدمشقي ابن ك،ري    37
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ماىل أرى    م عليه. رضى ليكون بعده سخط، إن هلل لدينا هو أحب إليه من دينكم الذى أنت
 ملقام فأقاموا، أم تركوا فناموا.أرضوا اب !الناس يذهبون وال يرجعون؟

 ه؟ فأنشده بعضهم:  مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أفيكم من بروى شعر 
 ن من القرون لنا بصائرــــــــــــــــــيف الذاهبني األولي

ــــ ا رأيت ممل  س هلا مصادر  ـللموت لي ******  اواردــ
 كابر ي األصاغر واألسعي  *****ورأيت قومي حنوها *

 ال يرجع املاضي إيلَّ ***** وال من الباقني غابــــــر 
 .38  ((لة حيث صار القوم صائراـــــــــــــــــأيقنت أين ال حم

 أمنوذج من خطابة اجلارود القيسي:  - الفرع الرابع –  4
  وقد روى غري ما واحد أن وفد عبد القيس ملا وفدوا على النيب صلى هللا عليه وسلم

قس    بسوق عكاظ،  ىعليه وسلم: مهما نسيت فلست أنس  رسول هللا صلى هللاهلم  فقال  
 واقف بن ساعدة اإلايدي وهو

اجتمعوا فامسعوا، وإذا مسعتم  أيها الناس  )):  ، وهو يقولعلى مجل أمحر خيطب الناس
فعوا، وإذا وعيتم فانتفعوا، وقولوا وإذا قلتم فاصدقوا، من عاش مات، ومن مات فات، وكل 

وجنوم تزهر،    حياء وأموات، ليل داج، ومساء ذات أبراج، ونبات، وأ  ما هو آت آت، مطر
الم، وليل وأايم، وبر وآاثم، إن يف السماء خبا، وإن يف األرض عبا، ظوحبار تزخر، وضوء و 

حيار فيهن البصرا، مهاد موضوع، وسقف مرفوع، وجنوم تغور، وحبار ال تغور، ومنااي دوان، 
أقسم قس قسما، ال كاذاب فيه وال آمثا، لئن ودهر خوان، كحد النسطاس، ووزن القسطاس،  

 كان يف هذا األمر رضى، ليكونن سخط. 
مث قال: أيها الناس إن هلل دينا هو أحب إليه من دينكم هذا الذي أنتم عليه، وهذا  

ىل أرى الناس يذهبون فال يرجعون، أرضوا ابملقام فأقاموا؟ أم تركوا    مث قال: ما   زمانه وأوانه.
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فقال: أيكم يروي شعره    هللا عليه وسلم: إىل بعض أصحاب  رسول هللا صلىوالتفت    فناموا.
 لنا؟ فقال أبو بكر الصديق: فداك أيب وأمي أان شاهد له يف ذلك اليوم حيث يقول:  

 ن من القرون لنا بصائرــــــــــــــــــيف الذاهبني األولي
ــــ ا رأيت ممل  س هلا مصادر  ـللموت لي ******  اواردــ

 كابر ي األصاغر واألسعي  *****ورأيت قومي حنوها *
 ال يرجع املاضي إيلَّ ***** وال من الباقني غابــــــر 

 .39  ((لة حيث صار القوم صائراـــــــــــــــــأيقنت أين ال حم
قال: فقام إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيخ من عبد القيس عظيم اهلامة،  

فقال    القامة، بعيد ما بني املنكبني فقال: فداك أيب وأمي، وأان رأيت من قس عجبا.طويل  
فقال: خرجت يف    له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ما الذي رأيت اي أخا بين عبد القيس؟

أقفو أثره يف تنائف قفاف، ذات ضغابيس، وعرصات جثجاث    عين  دَّ شيبيت أربع بعريا ىل نَ 
غمري حوذان، ومهمه ظلمان، ورصيع أيهقان، فبينا أان يف تلك الفلوات  بني صدور جذعان، و 

يف نشزاهتا أراك كباث ُمضوضلة وأغصاهنا   أجول بسبسبها، وأرنق فدفدها، إذا أان هبضبة
، وشجرة  إذا بعني خرارة وروضة مدهامةمتهدلة، كأن بريرها حب الفلفل وبواسق أقحوان، و 

أصل تلك الشجرة وبيده قضيب، فدنوت منه وقلت  عارمة، وإذا أان بقس بن ساعدة يف  
أنعم صباحا. فنعم صباحك.  له:  العني سباع كثرية، فكان كلما   فقال: وأنت  وقد وردت 

وقال: اصب   ذهب سبع منها يشرب من العني قبل صاحبه ضربه قس ابلقضيب الذي بيده. 
وإذا   ختف.فذعرت من ذلك ذعرا شديدا، ونظر إيل فقال: ال    حىت يشرب الذي قبلك.

وجل    بقبين بينهما مسجد، فقلت: ما هذان القبان؟ قال: قبا أخوين كاان يعبدان هللا عز
فقلت له:    فأان مقيم بني قبيهما أعبد هللا بني قبيهما أعبد هللا حىت أحلق هبما.  هبذا املوضع. 

ك! أو  أفال تلحق بقومك فتكون معهم يف خريهم وتباينهم على شرهم؟ فقال يل: ثكلتك أم
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مث أقبل على   !ما علمت أن ولد إمساعيل تركوا دين أبيهم واتبعوا األضداد وعظموا األنداد؟
 القبين وأنشأ يقول:  

 أجدكما ال تقضيان كراكما  ***** د رقدمتا * ــــــــــــخليلي هبا طاملا ق
  أرى النوم بني اجللد والعظم منكما * كأن الذي يسقي العقار سقاكما أمن طول نوم

ردا * وماىل  ـــــــــــا * كأن الذي يسقي العقار سقاكما أمل تعلما أىن بنجران مفـــــــال جتيبان داعي
فيه من حبيب سواكما مقيم على قبيكما لست ابرحا * إايب الليايل أو جييب صداكما 

يرد على ذي لوعة أن بكاكما فلو جعلت نفس لنفس   ا الذي * ـــــأبكيكما طول احلياة وم
ة * بروحي يف ــــــــــكأنكما واملوت أقرب غاي  جلدت بنفسي أن تكون فداكما  امرئ فدى *

   د أاتكماــــقبيكما ق
قال: فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: رحم هللا قسا، أما إنه سيبعث يوم القيامة  

احلسن مسعه وهذا احلديث غريب جدا من هذا الوجه وهو مرسل، إال أن يكون  أمة وحده.
 .40((  وهللا أعلم من اجلارود.

وبعد هذه النبذة من خطب عرب اجلاهلية نود أن نشري إىل أن كتب األدب العريب 
مليئة خبطب وكالم وشعر وقصص وأايم وحروب وأنساب العرب اجلاهليني، ومصادر الشعر  

وامل قتيبة  البن  والشعراء  والشعر  اجلمحي،  البن سالم  الشعراء  فحول  فضليات  كطبقات 
وغريها والعمدة البن رشيق وما كتب ابن العميد  للمفضل الضيب واألصمعيات لألصمعي..  

 تزخر برتاث العرب اخلطايب. 

 

ملالق ا   مجا    التلا ع  مجا تلولة ملهد ام ارع       372    367ق ص  1ابن ك،ري الدمشقيق السريع اللدويةق      40
ملا ،جاث    ملالكغابيس  أ  ان التمام ملالشو  الىت ت كو   اعق ملهو حجارع  اص بعكفا بدعض ال  الطفا سفولة 

ملااليفقان  عشع يطو  ملله   ملال ممان  مجا ظميم ملهو ذكر اللعام   ملاووذان  فدت   ملا ذعان  صغار ا دا    فدت 
ملالربير  االمل    ملامذكوامة  امدتمة   ملالعداث  اللكيج من مثار االرا    ملرفع مراص ململراه عريض ملي كو أمل ا رجري الربى 

 ملامدهامة  ايفكراص تكرب  ىل السواف فعمة ملراي   من مثر االرا  
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والعرب   والرومان  اليوانن  عند  اخلطابة  وفن  علم  اتريخ  عن  نبذة  قدمنا  أن  وبعد 
األخرى بشكل عام وبلمحة    اجلاهليني، ننتقل إىل تبيان أمهية اخلطابة ومكانتها لدى األمم 

 .  موجزة
 املبحث الثاين 

 أمهية اخلطابة ومكانتها  
املبحث حملة سريعة وموجزة عن أمهية اخلطبة ومكانتها لدى األمم   سنقدم يف هذا 
األخرى كاملصريني القدماء وفارس واهلند والصني والعرب.. فضال عن حماولة صياغة تعريف  
وحقوقهم،   وأنواعهم  املخاطبني  ومجهور  اخلطباء..  وأصناف  وثقافته،  وأدواته  للخطيب، 

س األثر وأنواع السامعني واملتلقني من اجلمهور.. وذلك عب  وعالقة مستوايت السمع بقيا 
 املطالب اآلتية:

 أمهية اخلطابة.  -املطلب األول
 مكانة اخلطابة.  - املطلب الثاين

 حماولة صياغة تعريف اخلطيب.  -املطلب الثالث
 مجهور املخاطبني. -املطلب الرابع

 حقوق اجلمهور املخاطب.  -املطلب اخلامس
 لب األولاملط

 أمهية اخلطابة 
عرف الناس اخلطابة منذ أن اجتمعوا يف مكان واحد واستوطنوه، ألن الطبيعة تقتضي 

رأي يف  االختالف  هذا  سواء كان  اجتمعوا  مىت  الناس  أو كان    اختالف  عقيدة،  يف  أو 
االختالف بسبب تنافس على غنيمة أو متاع أو سلطة، فيحاول املتفوق أن يستميل إليه 

إنه من  من خيال أقنعهم واستماهلم فهو خطيب وقوله خطبة، مث  ما  فإذا  يقنعهم،  فونه وأن 
الطبيعي أن تنشب أمور تستدعي تعاون اجملتمع، وتضافر قواه على اجتالب نفع عام مشرتك  
أو اتقاء ضرر عام، فيتصدر بعض الناهبني من هذا اجملتمع لقيادة اجلماعة وزعامتها، وعدهتم 
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ى أن الناس يف حياهتم القدمية تسلحوا أبسلحة مادية للدفاع والعدوان، يف ذلك اخلطابة، عل
 وتسلحوا أيضاا بسالح معنوي هو اللسان. 

جيشت جيوشها،  وما زالت اخلطابة إىل اآلن سالحاا مرهفاا تتصاول به األمم مهما  
وتفننت يف اخرتاع القذائف واملدمرات، لذلك مل خيُل من اخلطابة سجل أمة وعى التاريخ 
ماضيها، فقد حفظها خط أشور املسماري، وقيدها خط الفراعنة اهلريوغليفي، مث رواها اتريخ 

دية اليوانن السياسي واألديب منذ القرن السابع قبل امليالد، وهبا أخضع بوذا اجلموع اهلن
لتعاليمه، وهبا أذاع الدين أنبياء بين إسرائيل، وكان هلا مكاهنا العظيم يف جمامع العرب قبل  

 اإلسالم ويف أسواقهم األدبية بنوع خاص. 
ليس كل صنف من أصناف الناس  ))..  انقالا عن أرسطو:  الفيلسوف  يقول ابن رشد  

د منهم اعتقادها، وذلك إما ألن ينبغي أن يستعمل معه البهان يف األشياء النظرية، اليت يرا
اإلنسان قد نشأ على مشهورات ختالف احلق، فإذا سلك حنو األشياء اليت نشأ عليها سهل 
، وإما ألنه ال ميكن بيانه له يف ذلك   إقناعه، وإما ألن فطرته ليست معدة لقبول البهان أصالا

ذي ال جيدي معه االستدالل  الزمان اليسري الذي يراد منه وقوع التصديق فيه، فهذا الصنف ال
املنطقي هتديه اخلطابة إىل احلق الذي يراد اعتناقه؛ ألهنا تسلك من املناهج ما ال يسلك  

 . ((املنطق
وهذه أول مثرة من مثرات اخلطابة، وللخطابة فوق ذلك مثرات كثرية؛ فهي اليت تفض  
املشاكل وتقطع اخلصومات، وهي اليت هتدئ النفوس الثائرة، وهي اليت تثري محاسة ذوي  
النفوس الفاترة، وهي اليت ترفع احلق وختفض الباطل، وتقيم العدل وترد املظامل، وهي صوت  

عندما بعثه رب العاملني    -عليه السالم–اهلداية، وألمٍر ما قال موسى  املظلومني، وهي لسان  
ْر   سبحانه وتعاىل إىل فرعون: }اْذَهْب ِإىَل ِفْرَعْوَن ِإنَُّه طََغى * قَاَل َربِّ اْشَرْح يل َصْدِري * َوَيسِّ

 (. 28 –  24يل َأْمِري * َواْحُلْل ُعْقَدةا ِمْن ِلَساين * يـَْفَقُهوا قـَْويل{ )طه: 
ابخلطابة،  إال  إصالح  وصاحب  بفكرة  ومناد  دعاية  صاحب  ينتصر  أن  ميكن  وال 
فاخلطابة هي الدعامة اليت قامت عليها االنقالابت العظيمة والثورات الكبرية، اليت نقضت 
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بنيان الظلم، وهدمت قصور الباطل، فهذه الثورة الفرنسية إمنا قامت على اخلطابة، وهي  
 وتذكي هلبها.  اليت كانت تؤجج نرياهنا

واخلطابة قوة تثري محية اجليوش وتدفعهم إىل لقاء املوت، وتزيد قواهم املعنوية، ولذلك  
كان قواد اجليوش املنتصرون يف القدمي والعصور احلديثة خطباء، ومنهم: انبليون، وعلي بن 

عنوايًّ  أيب طالب، وخالد بن الوليد، وطارق بن زايد، كل هؤالء القواد محلوا معهم سالحاا م
يقيموهنا   الذين  هم  اجلماعات،  على  املسيطرون  هم  واخلطباء  احلديدي،  السالح  جبوار 
ويقعدوهنا. ويف احلكومات الشورية يكون اخلطباء هم الغالبني، تصدع األمة إبشاراهتم وختضع 
لسلطاهنم؛ ألن الغلبة يف ميدان الكالم والسبق يف حلبة البيان هلم، فآراؤهم فوق اآلراء؛ 

م يستطيعون أن يلحنوا حبجتهم ويسبقوا إىل غاايهتم، ويف ذلك نشر لسلطاهنم ورفعة  ألهن
هلم. فاخلطابة طريق للمجد الشخصي كما أهنا طريق النفع العام، واحلق أن اخلطابة مظهر  

 اجتماعي للمجتمع الراقي، حتيا برقي اجلماعة وختبو بضعفها. 
اعة اخلطابة عظيمة النفع جدًّا؛ وذلك  إن صن: )ولقد قال ابن سينا يف فائدة اخلطابة

الناس من أضدادها   ألن األحكام الصادقة فيما هو عدل وحسن أفضل نفعاا وأعم على 
فائدة؛ ألن نوع اإلنسان يعيش ابلتشارك والتشارك حموج إىل التعامل والتحاور، ومها حموجان 

يف النفوس ممكنة يف   إىل أحكام صادقة، وهذه األحكام الصادقة حتتاج إىل أن تكون مقررة
 ( العقائد، والبهان قليل اجلدوى يف محل اجلمهور على احلق، فاخلطابة هي املعينة بذلك

إن اخلطيب يرشد السامع إىل ما حيتاج إليه من أمور دينه  ))..  وقال يف حق اخلطيب:  
 . ..((ودنياه، ويقيم له مراسيم لتقومي عيشه واالستعداد آلخرته

سالح اجملتمع اإلنساين يف سلمه وحربه، ويف ترقيته واإلسراع به  اخلطابة هي  وعليه ف
حنو املثل األعلى الذي جيب أن يقصد إليه، فليس بدعاا أن كانت بالغ النبيني إىل أممهم،  
قتال   إىل  ابمسني  فيسرعون  املعركة،  قبيل  جنودهم  نفوس  يف  القواد  يسكبه  الذي  والراح 

السالم يف عامل كربه العداء واخلصام، والقوة الساحرة  أعدائهم، وغصن الزيتون يلوح به دعاة  
اليت يقود هبا الزعماء السياسيون واملصلحون االجتماعيون أممهم، إىل حياة أرقى وأعز وأبقى، 
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ولسان األحزاب السياسية تنشر به دعوهتا وتظفر به على خصومها، ونوراا يهدي القضاة إىل  
 باغي.العدالة وتبئة املظلوم والقصاص من ال 

عدة الزعماء والساسة، تستند إليها الدميقراطية   -خاصة–مث هي يف العصر احلديث 
وتعتمد عليها الدكتاتورية، ويتسلح هبا املؤمترون يف اجملامع الدولية، ويصعد عليها النواب إىل  

 قمة الشهرة وذيوع األحدوثة، ويرتقي هبا احملامون إىل الصيت الطائر والثراء الغامر.
إن  ))..  يف إبراز أمهية اخلطابة ما ذكره ابن سينا يف كتابه )الشفاء( إذ يقول:    وحسبنا 

مراسيم لتقومي عيشه    اخلطيب يرشد السامع إىل ما حيتاج إليه من أمور دينه ودنياه، ويقيم له
صلوات  –واالستعداد إىل معاده، وحسبها شرفاا أهنا وظيفة قادة األمم من األنبياء واملرسلني  

ومن على شاكلتهم من العلماء العاملني وعظماء امللوك وكبار    -مه عليهم أمجعنيهللا وسال
 . ..((الساسة

إذاا ذات أمهية كبى يف حياة األمم والشعوب واألفراد واجلماعات. ومما   فاخلطابة 
يوضح ذلك أكثر وأكثر وقوفك على فضلها وعظيم منزلتها وشرفها بني العلوم، فهي سيدة  

كلها؛ ألهنا لساهنا املعرف هبا، وصاحبها دائماا ما يكون صاحب سيادة ومكانة مرموقة،  العلوم  
ما إن قام بواجباهتا كما ينبغي، وملا كان فضل العلوم والصناعات واستظهار شرفها يتوقف  
على شرف غايتها؛ فإن اخلطابة ذات شأن خطري يف غايتها؛ وما ذاك إال ألن غايتها إرشاد  

ينفعهم يف عاجلهم  الناس إىل احل قائق، ومواجهة األابطيل ابلتنبيه عليها، ومحلهم على ما 
 وآجلهم.

 املطلب الثاين 
 مكانة اخلطابة

واخلطابة معدودة من وسائل السيادة والرايدة والزعامة، وقد كانت من شروط اإلمارة،  
ف أن فهي من أساسيات كمال اإلنسان، وسبب من أسباب رفعته إىل ذرى اجملد، أرأيت كي

اخلطابة شرفها جسيم وفضلها عظيم، فهال كنت واحداا من أرابب هذا اجملد الشامخ، يف  
 مساء العلوم وذروة سنام الفنون.
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إن لدراسة علم اخلطابة فوائد كثرية: أن دراسة علم اخلطابة توقف الدارس على معرفة  
واطف الكامنة اهلادئة  كيفية امتالك القلوب، واستمالة النفوس، وهتييج املشاعر، وإاثرة الع

حنو مراده من مستمعيه، فبمعارفها تستضيء موارد الدليل، وتتضح مصادر احلجة إلنفاذ 
كل أمر جلل وجليل، وإدراك كل غاية شريفة، وبقوانينها يرتشد الطالب إىل مواطن الضعف 

طة املكابر، كما أهنا على دحض حجة املناظر وتزييف سفس  وشعب السهو والزلل، فيقوى
الثائرة، وهي اليت ترفع احلق   ن جانب آخر تثري احلماسة يف النفوس الفاترة، وهتدئ النفوسم

السبيل،   سواء  إىل  الضال  هتدي  اليت  وهي  املظامل،  وتدفع  العدل  وتقيم  الباطل،  وختفض 
 وتقضي على النزاع وتقطع اخلصومات.

الذي تبز قوته  وما من شك يف أن اخلطيب البارع النابه والعامل املتحدث الفذ هو  
ودقته، ومدى استفادته من دراسة علم اخلطابة؛ ابلتعبري عن ما يف نفسه، وقيامه بني ذوي  
االجتاهات املختلفة، واألفكار املتضاربة، واآلراء املتناحرة، واحلكم بينها، فال يزال يبني هلم  

 النافع من الضار والصواب من اخلطأ، حىت جيعل اجلميع يف قبضة يده.
يب البارع يقوم بني طائفتني قد استعرت بينهما انر العداوة والبغضاء، فيذكرهم  واخلط

بعواقب فساد ذات البني والتقاطع، وما جيره عليهما طول أمد اخلصومة، ومن مث فهو يسلك  
معهم سبيل التحذير والرتهيب من مغبة هذا البغض وتلكم العداوة، وما جير عليهما بسببه  

غبهما يف الصلح وما له من فضل وثواب عند هللا تبارك وتعاىل، ويراعي من نتائج سيئة، مث ير 
 يف ذلك كله الصب واملثابرة. 

والفنت وذرائع  املراد شاق ومليء ابألشواك  إىل حتقيق  والطريق  فاملهمة صعبة،  إذاا 
الشيطان، فإذا ما مت ذلك مل تلبث القلوب إال أن تصفو متألقة والنفوس متآخية صاحلة.  

لو أدرك الداعية إذاا مسئولية الكلمة اليت يوجهها للناس، أو إن أردت صواابا فقل:  فماذا  
ا نوعية من يتحدث إليهم، ِمن   يوجه الناس إليها أو هبا، مث ماذا لو وضع يف اعتباره جيدا
حيث مستوى التعليم والثقافة والبيئة وتقييم الوضع االجتماعي والنفسي، وأهم من هذا كله  

 لديين أو مستوى الوعي الديين والرتبية العقدية.درجة الوعي ا
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لبانت له أكثر وأكثر ضرورة وقوف من يتصدى ملهمة   إن اخلطيب لو فعل ذلك 
توجيه الناس على أصول وقواعد وقوانني علم اخلطابة، ولبان له فائدة دراستها ومثرة معرفة  

 أصوهلا.
وأهدافهم، فال بد أن يكون    إن الداعية خياطب كل الناس والناس ُمتلفون يف دوافعهم

اخلطيب أعلم منهم، يطل بثقافته الواسعة عليهم مجيعاا، ويالحقهم مبعرفته بطبائع النفوس 
 اليت يتمسك أبعرافها وتقاليدها، إىل حد الدفاع عنها ومهامجة من حياول النيل منها. 

ال هلذه  اخلطيب  الداعية  مسايرة  تقتضي  فاحلكمة  مث  ابومن  ومالزمتها  لرفق  طبائع، 
، وصوالا هبا إىل إعالن شعائر اإلسالم، بعد أن تكون النفوس املخاطبة ِمن ِقبله قد  واللني

هتيأت للغراس اجلديد. فإذا كانت اخلطابة هلا هذه األمهية العظيمة، وهلا هذا األثر الكبري يف  
أصول؛  حياة األمم واجلماعات واألفراد؛ فهي إذاا جديرة أبن تدرس، وجديرة أبن توضع هلا 

ذلك أن فن اخلطابة حياول حتليل اخلطب، واستنباط األصول العامة للخطابة الناجحة، ويرسم 
السبل اليت يسلكها اخلطيب ليستميل اجلمهور ويقنعه، وهبذا تقوى اخلطابة، ويتزود اخلطباء  
بتجارب سابقيهم، وتنضج مواهبهم، ويقفون على خصائص اخلطباء الكبار، وعلى ما يف  

 دقائق كفلت هلم الباعة.  خطبهم من
))..  ومنذ القدم وضع أرسطو للخطابة أصوالا ما تزال تراعى، وقرر أهنا فن يف قوله:  

إن كل الناس يلجئون للخطابة واجلدل بدرجات متفاوتة، وبعض الناس ميارس اخلطابة واجلدل  
اة، والوسيلتان  فطرة وسليقة، وبعضهم اآلخر ميارسها ابملرانة اليت اكتسبها من مقتضيات احلي

تطبيقها، ولضرورة  لتوجيه  ممكنتان، فواضح أن تكون هناك طريقة وأن يكون هناك جمال 
ابلفطرة  املندفع  أو  ابلعادة،  املنساق  العمل  هذا  إجناح  إىل  يؤدي  الذي  السبب  النظر يف 

 . ..((والسليقة، وال يشك إنسان يف أن مثل هذه الدراسة من خاصة الفن
 الثالث املطلب 

 اخلطيبحماولة صياغة تعريف 
 تعريف اخلطيب اصطالحا: -الفرع األول –  1
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على   فاخلطيبأتسيسا  سبق  املؤهل    احاصطال  ما  اإلنسان  روحيا،  ابطنيا:  هو: 
ولسانيا  وجسداي  ومعرفيا،    وعقليا،  وشعورايووجدانيا،   ولغواي  مبهمة  وصوتيا  لالضطالع 
و  واألممألفراد  لالتبليغ  اخلطابة  اتباع  واجملتمعات  على  طواعية  محلهم  بقصد  أو  ،  قضيته 

به  تعاليمه جاءت  ما  على  والعمل  من    .41،  جبملة  يتمتع  التعريف  هذا  خالل  من  وهو 
 اخلصائص واملميزات، لعل أمهها اآليت: 

 :  طيبخصائص ومميزات اخل -أوال
 :ي، وهاخلطيباملتمعن يف هذا التعريف يتبني من خالله مواصفات إن 
 .. والنفسي والشعوري الباطنبلوغ درجات الكمال الروحي والوجداين  –  1
وإحاطة..    بلوغ درجة الضبط والكمال العقلي والتصوري فهما وتدبرا ووعيا  –   2

والفروعيات ُمابلكليات  يف  اإلنساين  الفكر  عطاءات  ومن  الديين  ،  العلم  نواحي  تلف 
 .والدنيوي
 .42بلوغ درجة القدوة السلوكية واألخالقية العملية املتميزة   –  3
 .  واحلركية  واللغوية والصوتيةالقدرة واالستطاعة اجلسدية  –  4
و   –  5 على  القدرة  التعبري  السيطرة  وعلوم  واملنطق  والفكر  القول  أفانني  ُمتلف 
 . مهوراليت متكنه من االتصال ابجل ،والكالم

 واع، فمن هم؟اخلطباء أنوعليه، فإن 
 :  طباء أنواع اخل -اثنيا
تنوع  وت  موضوعات اخلطابة ختتلف، وهذا التنوع عائد لكون  وأصناف  أنواع  طباءاخل

ل ومالبسات  تبعا  وظروف  وجمتمعاهتم،  شروط  أمتهم  يف  ومواقعهم  ومهامهم  فقد  مناطاهتم 

 

    14ق ص العزيزق الدعوع اواعد ملأصو  اف ر  مجعة أمني عدد 41
ملالتوريا   42 لملشر  السعوفية  الدار  االس"مق  فعاع  تذكرع  اموفملفنق  األعمد  الأبو  الطدعة  ق  ق  األملىلراياق 

  36مق ص 1985هـ  1405



51 

 

فيكون خطيبا حمليا غري ذائع الصيت، ال  ، الة واحدة منها فقطحببصفة أو   طيبيتصف اخل
حالة، وذلك حبسب  صفة أو أكثر من   طيب وقد يكتسب اخليعرفه إالّ أهل قريته أو بلدته، 

نشاطه املكثف توسع  ، وقد يشكل من خالل  والثقايف يف جمتمعهي  جتماعاالومكانه  نشاطه  
حمليا    خطيبا ، فيكون  ابيةط، فتجدها ُمتزلة يف نشاطاته اخلاألنواع كلها أو بعضها أو أغلبها

 .. وعاملياوجهواي ووطنيا وإقليميا وعربيا وإفريقيا وإسالميا 
  خطباءر منهجية تنظيمية فقط، فثمة  خيضع أساسا إىل أط  طباءاحلقيقة أن تصنيف اخلو 

اجل التوزيع  حبسب  الدميغرايف  ،غرايفيصنفون  التقسيم  حبسب  و وآخرين  حبسب  ،  اثلثة  فئة 
، وعليه فإن أهم أنواع ئة رابعة حبسب التأثري والفاعلية، وهكذا األمر، وفواملمارسةالنشاط  

 : األصناف اآلتيةطباء هم اخل
الذي ال تتعدى أتثرياته حدود دائرته اجلغرافية    طيباحمللي، وهو اخل   طيباخل  –  1

 . احمللية، فيمس بلدته وأهلها، وما جاورها من األحواز وأهلها
 .  الذي تصل أتثرياته إىل حدود قطره ووطنه فقط  طيب، وهو اخل الوطين  طيباخل  –  2
الذي تصل أتثرياته إىل نطاق منطقته اإلقليمية،  طيب  ، وهو اخلاإلقليمي  طيباخل  –   3

 . ضافة إىل قطره األقطار اجملاورةفتشمل ابإل
اخل  طيباخل  –   4 وهو  وبتأثريه  طيبالعاملي،  بنشاطاته  خيرتق  قطره    الذي  حدود 
ية  عرف يف نطاق العامل، وقد كثر هذا الصنف العاملي بسبب الفورة اإلعالمجملاورة ليُ واألقطار ا

 .واالتصالية يف العامل املعاصر
الذي يتوجه إىل كافة شرائح وفئات اجملتمع على    طيبالعام، وهو اخل  طيباخل  –   5

 ..فهم ومستوايهتم وأجناسهم ولغاهتماختالف أعمارهم ومكانتهم ووظائ
اخل  طيباخل  –   6 وهو  الناس  طيباخلاص،  من  معينة  بفئة    طابة، كاخلاملتخصص 

 .. للمساجنيللجنود، أو  ألطفال، أو للنساء، أول
  من وسائل اإلعالم املختلفة منبا يتخذ    الذي   طيباإلعالمي، وهو اخل  طيب اخل  –   7
 ووسيلة لتوجيه رسائله.  ومنطلقا
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الفقه والفتوى وم  طيبالفقيه، وهو اخل   طيب اخل  –   8 نح الرخص  الذي يتخذ من 
 .وموضوعاته اخلطابيةته طابالفقهية جماال خاصا خل

اخل  –  9 وهو  املدرس،  وخطابه    طيب اخلطيب  وتدريسه  إمامته  من  يتخذ  الذي 
 . عوين املسجديني وكذلك عموم الناساملسجدي منهجا وطريقا دعواي يدعو من خالله املد

، حبيث تقصر كل املتفرغ للعمل الدعوي فقط طيب، وهو اخلاملتفرغ طيب اخل -10
 .العمل الدعوياخلطابة يف جمال وحقل نشاطاته وممارساته احلياتية على 

من خالل سائر نشاطاته    اخلطابةالذي ميارس    طيباملشارك، وهو اخل  طيباخل  -11
التجا أو  التمثيلية  أو  الفنية  أو  األدبية  أو  التعليمية  أو  أو  الرتبوية  االقتصادية  أو  رية 

 .االجتماعية
كلها، فيكون     هذه املستوايت واألنواعيف  طايبأن ميارس نشاطه اخل  خطيبوميكن لل

ا ملدى  ، وذلك تبعنواععلى نوع أو نوعني من هذه األ، وميكن أن يقتصر نشاطه  مشوليا  خطيبا
 .قدراته وإمكاانته ومواهبه

 : طيب املسلمأدوات اخل  -الفرع الثاين –  2
سبق أن تناولنا يف بداايت هذه املذكرة مواصفات ومقومات ومعامل اخلطيب األساسية  

 واآلن نود أن نفّصل القول يف مواصفات اخلطيب املسلم الداعية.   ،43 بشكل عام
 

   ص اته عموما اليت سدق ذكرهاق ملهياف ر    43
القدرع عمد استذدام األفلة ملاوجج ملالشواهد ملالرباهني امزيلة بشىت م اهر ايفيا  ملالتدلئة العاط ية   اليت ُت فره   –  1

مب فر اوعيم ايفدريق القافر عمد امع عواطع ملمشاعر ا مفور من حا   ىل حا    ملاليت جتعمه اافرا عمد حتويو ظلفم 
  ىل يقنيق مل،عفم  ىل اطا ملجزم   

 القدرع عمد جذب اهتمام السامعنيق ملحتويو بواطلفم ملفةا مفم حنو القكية اليت ياطدفم من ة"هلا   – 2
القدرع عمد الت لن يف جماالي االالاع املطقي ملاالفتقا  من العموم  ىل ايف وصق ملمن املسوس ملاممموس  ىل اجملرف    –  3

 تدايق   ملمن ا ما  ىل التقسيم ملالت رق ملالتلويا   ملامعقو ق ملمن االمجا   ىل الت  يوق ملمن الشمو   ىل ال
القدرع عمد امت"  ألافني الع"م ملاالفتقا  من جمارن السياق حنو لن امقابمة ملالتم،يو ملارب األم،ا  ملسرف املاسن   –  4

 ملاألاداف   
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 :معارفه وعلومه الواسعة -أوال
لل إليه يف دعوته  خطيب ال ميكن  فرت فيه مجلة من  اتو   ، إال إذا أن حيقق ما يصبو 

ة  املقومات والصفات الفطرية واملكتسبة، وامتلك زمام السيطرة على أطره املرجعية املقدس
ممارساته الدعوية واحلياتية ، وحتلى أبخالق اإلسالم خالل  ت عصره مجلة وتفصيالوفقه معطيا

 44:  كلها، وبذلك يضمن النجاح لدعوته، وهاته األدوات الرئيسة هي
 :كافة بواابهتا ومداخلها املنهجية، وهيفقه األطر املرجعية ب - 1
الفقهي  –  أ املعقول،  املأثور،   [ تفاسريه:  عب  الكرمي،  العلميالقرآن  اللغوي،   ،  ]

 . املقدس واستسبار أحكامه املقدسة وعلومه وأحكامه كبواابت لعبور مغاليق النص الكرمي
والتقريرية  –  ب والعملية  القولية  املطهرة:  النبوية  عب  السنة  وسننها  ،  صحاحها 

عليه    ..ومسانيدها وشروحها تدبر وفهم صحيح ملمارسات رسول هللا صلى هللا  كمفاتيح 
 الدعوية. وسلم

 .  راشدين رضوان هللا تعاىل عليهم، وعلى رأسهم اخللفاء الالصحابة فهم وعمل – ج
 ، األمثل فاألمثل.  من أعالم األمة مث الذين يلوهنم اجتهادات التابعني واتبعيهم –  د
الت  –   هـ و اريخ  حركية  السننية االعاملي  وتعاقباته  ونواميسه   إلسالمي    وقوانينه وسننه 

واملسخرات   واالستعداد  واجملاهبة  واملدافعة  واآلفاق  واألنفس  )الكون  يف:  الضابطة 
 

لعاراةق ملاوزم يف االلاام القدرع عمد امت"  ملاكتساب مواطن القوع كسداف الرأنق ملسرعة الدديفةق ملاوع اوجة ملا  –  5
 مل  ام ايف ومق ملصدق المفجةق ملط"اة المسانق ملمراعاع الع"م مللق مقتكد اوا  

القدرع عمد حتقيق الس"مة المسافية ملالمغوية لتسممه من آلاي ملمطداي اللطق الطار ةق ملالعيي يف فطق مل ةرا     –   6
 مليعي  اورملقق ملالتمفو يف االلقاص الراحة ا مفور كي ي فم 

 القدرع عمد االات اف ملالزهد يف اوركاي ملاال،اراي ملالتموااي  الن ابلقدر ال"رم ملالعايف ملامعرب    – 7
 القدرع عمد استيعاب ملاحتواص مجفوره امذاطع ف را ملمشاهدع ملاهتماما ملافتداها      – 8

ص اي الداعيةق ص   ملمسيف عاطع الزينق  144    91اف ر  يوسع القرااملنق ثقالة الداعيةق ص    44
  مللتاي يعنق مشع"ي الدعوع ملالداعيةق ص 75      71د ملأصو ق ص  ق الدعوع اواع  ملمجعة أمني197      167
    115    112يف القرآن العرلق ص  ق من أساليع االالاع ط د  ملمعت م اببعر م 124    105
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 .واملوجودات..(
األفقية و   –  ز املادية واملعنوية  املعرفية والعلمية واخلباتية  اليت الرتاكمات  العمودية 

أولئك يدعون إىل النار وهللا يدعو إىل اجلنة واملغفرة توصل إليها العامل، عمال ابملبدإ القرآين } 
   .45  ( 219: البقرة)يتذكرون{    لعلهم  للناس  آايتهإبذنه ويبني
 : فقه الواقع - اثنيا

، والدميغرافية  واقعية: اجلغرافية: الرؤية الشمولية لكل املعطيات الونعين بفقه الواقع
واال والتارخيية،  والفلسفية،  والفكرية،  والرمزية،  والرتبوية، الرقمية  واالقتصادية،  جتماعية، 

والسياسية واإلعالمية  اواالتصالية،  اجملتمع  عالقات  أطر  تشكل  اليت  احمللي  ..  لبشري 
،  افة مراكز االستقطاب والتأثريلك  . ويدخل يف فقه الواقع علم فقه املواقعواإلقليمي والعاملي

   ..لسياسية واالجتماعية واالقتصاديةوُمتلف قوى اجملتمع الدينية وا
التعامل مع فقه املواقع  الداعية أن حيسن  اخلطيب  وهذا العلم الواقعي يفرض على  

، وتوجيه اخلطاب املناسب من الزاوية املناسبة وابملنهجية  والتموقع، حبيث يتقن فن التموقع
قل هذه سبيلي أدعو إىل هللا  ون سواهم عمال ابملبدإ القرآين } ملؤثرة جتاه فئة من املدعوين دا

، ويف الزمن  ( 108وسبحان هللا وما أان من املشركني{ )يوسف:  على بصرية أان ومن اتبعن  
))46  املناسب ألن  بذك،  مراد هللا  يعرفون  واقعيني  قدميا  اإلسالم  الذين محلوا  ،  اءالسلف 
بدقة اإلوينفذو  ملتاثةنه  أولوا  سالم فطرة سليمة ال فطرة  أولوا األلباب ال  يعيها  ، وتعاليم 

ة أهنم أمام عقل أذكى من  . وقد أحس ورثة املدنيات القدميلثقافة القاصرة واألحكام البلهاءا
، وأدركوا أن صفحتهم يوم عقوهلم، وخلق أنبل من أخالقهم، وبر ابلشعوب أوسع من برهم

  رى العامل صفحة جديدة أمال ابلرمحة والعدل خيطها أولئك التالمذة الذين تطوى، فلكي ي

 

    81    55س"مية تستقدو ارهنا ايفامس عشرق ص ق الدعوع االحممد الغزا  45
  ملأمد بوعوفق لقه الوااا  142ق ص  الس"مية تستقدو ارهنا ايفامس عشق الدعوع ااف ر  حممد الغزا   46

  هـ1420ق ذمل القعدع ملذمل اوجة 74ق رام  ةق اطرق كتاب األمأصو  ملاوابو
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؟ إن ون إىل اإلسالم يف يوم الناس هذا. فهل كذلك الداعرابهم حممد صلى هللا عليه وسلم
التفكري الواقعي يف معاجلة شؤون الناس هو الذي أجنح اإلسالم قدميا، وجعل الناس يدخلون  

دي أما  ن هللايف  فأبعد شيء ع،  اليوم  الشاملةمعظم مسلمي  املصريية  الشعوب  .  ن قضااي 
التغري  ، أساس هذا  لفكر العاملي صبغ اإلنسانية اآلنوأحب أن ألفت األنظار إىل تغري يف ا

.. وعلى الدعاة من سلف وخلف أن  احلفاوة ابملنطق التجرييب، والزهد يف املنطق الفلسفي
، وأن يشغلوا أنفسهم بتقدمي حلول إسالمية  ض املعتقداتقرآن الكرمي يف عر يلزموا أسلوب ال

 .  47((  ألزمات املادية واألدبية الطارئة..للمشكالت احملدثة وا
 : احلس احلضاري العايل املستوى –  اثلثا

الداعية   لدى  املستوى  العايل  احلضاري  امتالكه اإلسالمياخلطيب  ونعين ابحلس   ،
الوسائ أهم  والتحكم يف  السيطرة  واملناهج واألساليب  قدرات  والتقنيات  املتطورة عمال ل 

 { القرآين  )الذارايت:  و ابملبدإ  ليعبدون{  إال  واإلنس  اجلن  خلقت  ))48(  56ما  ألن   ،  ..
، فإنه لن يضيق صدرا مبا يريش  كان قد آمن بدعوته صدقا وإخالصا  الداعي إذااخلطيب  

سرت عنهم خطأ إذا  ل أن ي، ولن حياو مإليه من ُمتلف الناس من سهام نقدهم واعرتاضاهت
، ولكنه سيستفيد من خدماهتم وجهودهم اليت يبذلوهنا متطوعني إلصالحه  وجده يف أعماله

 . 49((  ر ولو بنية املعارضة واملعاداة..بدون ما أج
 : الصفات الفطرية واملكتسبة – رابعا

عمال ابملبدإ  وصوتية ولغوية وعقلية.. من مواهب وقدرات عقلية وجسدية ووجدانية 
 { العاملني  القرآين  رب  هلل  وممايت  وحمياي  ونسكي  صاليت  إن  أول  قل  وأان  أمرت  بذلك 

 

مل    129مق ص  1985هـ  1405ىلق  ق الطدعة األمل حممد الغزا ق ضوم فاعيةق فار الشفابق ابتلةق ا زا ر  47
  123ق فملن اتريخ ق ص  ابق ابتلةق ا زا رق فملن طدعةق فار الشفعنق امتسااطون عمد طريق الدعوع  مللتاي ي130

   124مل 
    90    88مجعة أمنيق الدعوع اواعد ملأصو ق ص  48
  36د اموفملفنق تذكرع فعاع االس"مق ص مأبو األع 49



56 

 

   .50(  164: املسلمني{ )األنعام
 :  الثقافة الشمولية الواسعة –  خامسا

روا آايته وليتذكر أولوا األلباب{  مبارك ليدب  عمال ابملبدإ القرآين }كتاب أنزلناه إليك 
على قلوب    أفال يتدبرون القرآن أمعمال ابملبدإ القرآين } والعلم النافع والغزير    ،(29)ص:  

أن ينتصر يف    –أو نريد له–الذي يريد  اخلطيب  (، ألن )).. الداعية  14أقفاهلا{ )حممد:  
شىت الزمة له يف الدفاع    سلح أبسلحة، أن يتلى اجلهل واهلوى والتسلط والفسادمعركته ع

سالح اإلميان، فبدونه يبطل كل سالح، وتفشل   – وال ريب  –واهلجوم. وأول هذه األسلحة  
، وأكمل هي من لوازم اإلميان احلق ومثاره، و كل ذخرية.. واثين هذه األسلحة هو: األخالق

، فهذه العدة الفكرية ثقافةنهم خلقا. واثلث هذه األسلحة هو: العلم أو الاملؤمنني إمياان أحس 
ه علم وال  ، ومن مل يكن عندية الدعوة عطاء وإنفاقللداعية جبوار العدة الروحية واألخالق

،  51(  (؟ه، ومن مل ميلك النصاب كيف يزكي ، وفاقد الشيء ال يعطيكيف يعطي غريه  ،ثقافة
ولقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر أن األرض  العميقة عمال ابملبدإ القرآين } والتجربة الثرية و 

عبادي   )يرثها  ))52(  105ء:  األنبياالصاحلون{  ألن  الداعية  ،  حيسن  اخلطيب  ..  الذي 
أذهان الناس وعواطفهم سهال استخدام حقائق العلم يف اجملاالت اليت ذكرانها جيد طريقه إىل  

، ولعل هذا من  ول وحسن التأثريعصريني موقع القب. ويقع كالمه من نفس املثقفني المعبدا
 .  53((  عاملنا العريب اليوم..أظهر األسباب وراء جناح بعض الدعاة املرموقني يف 

 :  األخالق اإلسالمية العملية – سادسا
 

نق اوارب اللجاع يف حياع    لتاي يع    ملاف ر أيكا369      333عدد العرل ريدانق أصو  الدعوعق ص    50
   117    95ملن اتريخق ص ق فابق ابتلةق ا زا رق فملن طدعةق فار الشفالدعاع

     7مل  6ق ص يوسع القرااملنق ثقالة الداعية  51
أساليع االالاع يف ق من    ملمعت م اببعر م ط د75      44الدعوع اواعد ملأصو ق ص  مجعة أمنيق    52

  115    112القرآن العرلق ص  
    139يوسع القرااملنق ثقالة الداعيةق ص  53
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والعزمية عمال  ، وعلى رأسها خلق الصب  عمال ابملبدإ اإلسالمي }كان خلقه القرآن{ 
،  ( 34عزم من الرسل وال تستعجل هلم{ )األحقاف:  ال  فاصب كما صب أولواابملبدإ القرآين } 

من روح هللا إال القوم الكافرون{   إنه ال ييأس ابملبدإ القرآين } وروح التفاؤل واألمل عمال
األمني{ ،  (87)يوسف:   القوي  استأجرت  من  خري  }إن  القرآين  ابملبدإ  عمال  واألمانة 

ال ليعبدوا هللا  وما أمروا إآين } واإلخالص عمال ابملبدإ القر ، وخلق التقوى  (28)القصص:  
إذا  و لى أذاهم عمال ابملبدإ القرآين } ، وُمالطة الناس والصب ع(5بينة:  الُملصني له الدين{ )

ابملبدإ القرآين    عمال  . والتواضع احلقيقي هلم(63خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما{ )الفرقان:  
ألرض وال فسادا والعاقبة للمتقني{  يف اتلك الدار جنعلها للذين ال يريدون علوا  العظيم } 

لنت    فبما رمحة من هللا(، والرفق والرمحة هبم، عمال ابملبدإ القرآين العظيم } 83:  القصص)
(، واحللم واألانة  159فظا غليظ القلب النفضوا من حولك{ )آل عمران:    هلم ولو كنت

( 128:  هم حمسنون{ )النحل  لذين اتقوا والذينإن هللا مع امعهم، عمال ابملبدإ القرآين } 
54  . 

، والسلوك اخلرّي هو الذي يغري الناس  والرتبية ابلقدوة الصاحلة ألن )).. اخللق احلسن 
النفس  ابإلسالم، وحظوظ  واألثرة  السوط  العمل    ..وليس  يف  سلوكنا  قراءة  نعيد  فهل 

 .  55((  ن شعاران }واخفض جناحك للمؤمنني{..اإلسالمي وطرائقنا يف الدعوة إىل هللا فيكو 
والثقافية واحلضا  مل حلجماال  إدراكه  –   سابعا اإلعالمية  تواجه  التحدايت  اليت  رية 

 : اإلسالمي الوجود
ملوجه  التدفق اإلعالمي الغريب املعادي ا  وعلى رأس هذه التحدايت حجم سيوالت

، واملتمثلة يف الكم اهلائل من احلصص والبامج واخلطط واملضامني ألمتنا العربية واإلسالمية

 

م  ملعدد العرل 1986هـ  4061ق  تلةق ا زا رق الطدعة ال،افيةق ابامسممق فار الشفابق ةمق  حممد الغزا   54
   139مل   7مل  6ق ص   مليوسع القرااملنق ثقالة الداعية369    325ص   قعوعق أصو  الدريدان 

  37عمر عديد حسلةق ف راي يف مسريع العمو االس"ميق ص  55
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ة من األجهزة واهليئات  والرسائل اإلعالمية، اليت هتاجم بقوة الفرد املسلم عب ترسانة هائل
  .. ال عن احلركات الباطنية واهلدامةئية، فض، والوسائل املسموعة واملكتوبة واملر واملنظمات

56. 
اإلسالمي  اخلطيب  للداعية    ميكن   – اليت عرضناها آنفا    – وهبذه املقومات األساسية  

افحا ومدافعا حقيقيا عن اإلسالم، وعن الوجود اإلسالمي،  مكافحا ومن  –حبق  –أن يكون  
 . حمليا ووطنيا وإقليميا وعامليا  ، وعن احلضارة اإلسالمية ولغتها العربية وعن الدعوة اإلسالمية
 املطلب الرابع

 خاطبني مجهور امل
 مجهور املخاطبني:   -الفرع األول –  1

إليها برسالته ومضامينه    طيبن هم اجلهة اليت يتوجه اخلياملدعو مجهور املخاطبني أو  
وقد تكون هذه اجلهة املدعوة فردا، أو مجاعة، أو جمتمعا، أو أمة، أو  ،  املختلفة  ويةالدع

 ..  اإلنسانية مجعاء
س والتنشئة االجتماعية  عوامل متباينة من حيث السن واجلن املخاطبني  ومجهور املدعوين  

، ومن حيث املستوى الثقايف واالقتصادي واالجتماعي والرتبوي واألخالقي والديين، والرتبوية
إىل  ، فإهنم أيضا يتنوعون ويتوزعونيشكلون عوامل متمايزة فيما بينهمرغم من كوهنم وعلى ال

 .فئات متجانسة وشرائح متعددة 
بتسليط الضوء    57عليهم الصالة والسالم اليت درسناها    وقد حفلت دعوات أنبياء هللا

توى  ومس  ،من حيث سنهم وجنسهم وعقيدهتمواملخاطبني  جبمهور املدعوين    واالهتمام اجلاد
 

الدكتور عدقن عداس عميق   ق ترمجةيا مارتني ملهارالد ،ومانق لخ العومة  هافس ب اف ر عمد سديو ام،ا   56
م  ملحممد  1998كتوبر  هـ ا   1419ق مجافى اآلةرع  238ق رام  عامل امعرلةق العويتر رمزن ركيق سمسمة    الدكتو مراجعة

   240مق ص  1987ق 1اهرعق ط ق القملالتطديقق معتدة األجنمو م رية  ق االع"م الدمل  بني الل ريةعمي العويين
فراستلا  57 الداف ر  ملفج  مق     أفدياص  علد  األملىلعوع  الطدعة  القاهرعق  اوديثق  العتاب  هـ 1433ق  فار 

 م 2012
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.. كما وجدان ذلك من خالل  حياهتم االجتماعي واالقتصادي، والثقايف والرتبوي واألخالقي
الدعوي االهتمام بنوعية املدعوين فكراي وعقداي ونفسيا    منهج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 ..  اعيا واقتصاداي وسياسيا وجغرافياوثقافيا واجتم
،  متخصصة وجلان ومعاهد هتتم جبمهور املدعوينوقد شهد العامل اليوم قيام جهات  

ىل اجلهات التبشريية  ، مث تقوم بتقدمي خالصات دراساهتا إوتدرسهم يف مجيع جماالت حياهتم
، ويبصرهم واخلطباء، حىت صار معرفة مجهور املدعوين علما ينري طريق الدعاة  املعنية هبم

و  ، أومل يعد عمال مرتوكا للمفاجآت،  ةتقبل لرسائلهم ومضامينهم الدعويحبقيقة اجلمهور املس
 ؟لتدخل األقدار أجنح أم مل ينجح

ولذا وجدان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد توجه إىل ُمتلف فئات الناس وعلى  
قل اي أيها الناس إين رسول هللا إليكم  مجعاء فيما يوضحه قول هللا تعاىل: } رأسها اإلنسانية  

فآمنوا ابهلل ورسوله النيب    مجيعا الذي له ملك السموات واألرض ال إله إال هو حيي ومييت
 .  ( 158 وكلماته واتبعوه لعلكم هتتدون{ )األعراف: األمي الذي يؤمن ابهلل

أيها الذين آمنوا اتقوا  اي  ني لوحدهم فيما يبينه قوله تعاىل: } كما توجه إىل فئة املؤمن
اي أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ( وقوله تعاىل: } 119وا مع الصادقني{ )التوبة:  وكون  هللا

 سالم، كما توجه عليه الصالة وال(143 وافعلوا اخلري لعلكم تفلحون{ )البقرة:  واعبدوا هللا
أن اعبدوا ثنا يف كل أمة رسوال  ولقد بعإىل قومه وعشريته األقربني، فيما يوضحه قوله تعاىل: } 

، كما توجه إىل فئة دينية معينة كتوجهه إىل بين إسرائيل  ( 36هللا واجتنبوا الطاغوت{ )النحل:  
،  (41اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم{ )البقرة:    اي بين إسرائيل}   :فيما يبينه قوله تعاىل

اي قومنا أجيبوا داعي  ينه قوله تعاىل: }  أقوامهم فيما يبكما توجه من قبله أنبياء هللا تعاىل إىل
فليس    ومن ال جيب داعي هللامن ذنوبكم وجيركم من عذاب أليم *   وآمنوا به يغفر لكم  هللا

 . (31، 30ل مبني{ )األحقاف: مبعجز يف األرض وليس له من دونه أولياء أولئك يف ضال
 :أصناف اجلمهور -الفرع الثاين –  2

:  عنهم أصناف وفئات ُمتلفة من حيث  نواع رئيسة تتفرع ثالثة أ  مجهور املخاطبني 
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يم والقيم  ، ومن حيث درجة التدين وااللتزام ابلتعال اجلنس والكيان اجلغرايف والسياسيالسن و 
 والفكري واالجتماعي واالقتصادي، ومن ، ومن حيث املستوى الثقايفالدينية نظراي وسلوكيا

ليب أو اإلجيايب مع الرسائل واملضامني الدعوية  ، والتعامل السحيث فاعلية التلقي والصدود
 58: سالمية وهذه األنواع الثالثة هياإل

 . أصحاب الفطر السوية –  1
 . أصحاب الفطر املدخونة –  2
 .ية الداخلية والتآمرية اخلارجيةقوى املناوأة واالستكبار الكيد –  3

لفطرة اليت  قد تشكلوا بوضوح وفق مستوايت ا  مجهور املخاطبنيوهبذا التقسيم يكون  
، حبيث ينضوي حتت كل نوع من هذه األنواع جمموعة من األصناف  فطر هللا الناس عليها

 .  املدخونة الفطرة والفاسدة الفطرةوالفئات املدعوة السوية الفطرة و 
 : أصحاب الفطر السوية –  1

السن واجلنس واملك النوع أصناف عديدة من حيث:  السياسي  وهذا  انة، والكيان 
الفكري املستوى  حيث  ومن  واالقتصادي،  واالجتماعي،  واالجتماعي  ألن والثقايف،   ..

بني   التفريق  معيار  هي  ليست  والثقافية  والعلمية  والسياسية  واالجتماعية  املادية  الفوارق 
دعوين يف  ، إذ التفريق قائم ابألساس بني مجهور امليف املنهجية التصنيفية اإلسالميةاملدعوين  

بنية التصور اإلسالمي على أسس وقواعد االنتماء والوالء العقدي الصحيح هلل رب العاملني  
حيث قص القرآن الكرمي علينا    كما بني لنا ذلك رسوله الكرمي حممد عليه الصالة والسالم
،  رشادا اجلنوح إىل عامل اهلدى والالكثري من النماذج املؤمنة من الرجال والنساء الذين فضلو 

اإل والسكينةواستحسنت  الرضوان  عامل  إىل  الفطر خبات  االنضواء حتت ظالل  وآثرت  ة ، 

 

لملفم ظامل لل سه ق ململفم     القرآن يف تقسيم أفواع الدشر  }  اهتديلا  ىل هذا التقسيم أتسيسا عمد ملفج  58
ق مللعي فتجلع الواوع يف تقسيماي (32هو ال كو العدري{ )لاطر   ق ململفم  سابق  ابيفرياي إبذن م ذلك  مقت د

          ملا ربملي ملالذ ق ملالعرب ملال غر قرق ملالقوع ملالكعع م ابلغىن ملال قاملاهج امافية اليت تقس
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املناخ من عفونة  احمليطة هبم السوية ابلرغم  الظروف  فرعون ، ك، وأسن  الطاغية  امرأة  حال 
،  املتحدية لتناقضات واقعها–كرمي كمضرب مثل للمرأة املؤمنة  ، اليت قدمها القرآن الاملؤمنة

فرعون إذ    وضرب هللا مثال للذين آمنوا امرأتإىل يوم الدين }   –ا احمليطة هبا وفهوفساد ظر 
بيتا عندك القوم الظاملني{ يف اجلنة وجنين من فرعو   قالت رب ابن يل  ن وعمله وجنين من 

، على عكس امرأيت نبيي هللا نوح ولوط اللتني كانتا تعيشان يف ظالل بيت  (11)التحرمي:  
.. لكنهما خانتا أمانة مكانة بيت النبوة  الطاهر، املفعم ابلفطرة السوية، واحلياة الراشدة  النبوة

فقدمها املوىل تبارك وتعاىل كمضريب مثل للرافضني ملنهج الفطرة السوية ابلرغم من توفر مناخ  
كانتا  لوط    ضرب هللا مثال للذين كفروا امرأت نوح وامرأةى والرشاد املالئم لقوله تعاىل } اهلد

ئا وقيل ادخال النار مع  حتت عبدين من عبادان صاحلني فخانتامها فلم يغنيا عنهما من هللا شي
 .  ( 10رمي: التحالداخلني{ )

ياة الطيبة يف ظل  كما قص علينا القرآن الكرمي أيضا منوذجا لرجل توفر له مناخ احل
واتل عليهم نبأ   األرض } األرض بغري منهج هللا يف، ولكنه آثر التمتع خبشاش الفطرة السوية

الذي آتيناه آايتنا فانسلخ منها فتبعه الشيطان فكان من الغاوين*ولو شئنا لرفعناه هبا ولكنه  
أخلد إىل األرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن حتمل عليه يلهث أو ترتكه يلهث ذلك  

، كما  (176،  175كذبوا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون{ )األعراف:  مثل القوم الذين  
،  نا على تفهمها والتعمق يف تدبرها ، وحثن األمثال عن عامل البشر ومناذجهقدم لنا الكثري م 

 .  (43ا للناس وما يعقلها إىل العاملون{ )العنكبوت:  وتلك األمثال نضرهبيث قال: } ح
ة الصاحلة ألي  ، واخلمري ني الطبقة الراقية جداخاطباملمجهور ويشكل هذا النوع من   
ع املتميز من التجمعات اإلنسانية: النقاء  ، حيث جيتمع يف هذا النو هنضوي دعويمشروع  

واإلمياين والصالعقدي  واالهتداء ،  الوجداين،  والسمو  العقلي،  واالستبصار  التصوري،  فاء 
 .: منطلقا وممارسة ووسيلة وغاية، والقصد الرابينالسلوكي، واهلدى العاطفي

املدعوين إىل نوعية راقية ورفيعة  هور املخاطبني  مجكما حيتاج هذا النوع السوي من  
، وإىل نوعية راقية  ي املتجددمن مضامني وأساليب اخلطاب الدعوي األصيل والثابت والعصر 
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التشريعية   املنظومة  مقاصد  وأعمق  أدق  وحتليل  فهم  من  املتمكنني  الدعاة  من  ومتميزة 
لرحابة وجداهنم    ب دعوي يستجيباإلسالمية بكلياهتا وفروعياهتا القادرين على صناعة خطا

وشوقا وحداب  ، ونفاذة تصورهم احمللق حبا  اله عقلهم املتدبر ملعاين القرآن، وأصاملفعم ابإلميان
      .مستقبل اإلسالم على

وإذا توفر هلذا النوع من املدعوين مقومات وعوامل التوجيه الدعوي السوي والفاعل، 
بدوره   سيشكل  اسفإنه  منارات  انجحةأيضا  دعوية  إرشتقطاب  وهوائيات  شارحة  ،  ادية 
لي واجلهوي والوطين، ولرمبا اإلقليمي  .. يف حمور حميطه الدميغرايف احملومفصلة وحملله ومؤثرة

   . (74}واجعلنا للمتقني إماما{ )الفرقان:  يم، على مبدإ القرآن العظأيضا
ا السوي  النوع  بقاع  ويتوزع هذا  اليوم يف ُمتلف  ، األرض، وبني سائر األمملفطرة 

عالم : السياسة واملال واالقتصاد والتجارة واإللقوى اإلسالمية الفاعلة يف عواملويضم ُمتلف ا
والفن واألدب  والفكر  احلربة  والعلم  رأس  أيضا  الفطرة  السوي  النوع  هذا  يشكل  .. كما 

هم هللا تعاىل بقوله:  ذين عنا، وهم الملسلمني يف ُمتلف أحناء املعمورةالذائدة عن اإلسالم وا
فلوال كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد يف األرض إال قليال ممن أجنينا  } 

   .59(  116موا ما أترفوا فيه وكانوا جمرمني{ )هود: منهم واتبع الذين ظل
 : أصحاب الفطر املدخونة –  2
لسن واجلنس والكيان املدعوون من هذا النوع أصناف عديدة من حيث ااخلاطبون و 

وتعاليم   بشعائر  وااللتزام  التدين  مستوى  حيث  ومن  واالجتماعي  نظراي السياسي  الدين 
.. وهذا النوع من  والثقايف واالجتماعي واالقتصادي  ، ومن حيث املستوى الفكريوعمليا

  املدعوين خاضع لتنازع تياري اخلري والشر اللذين يتوجهان إليه عب رسائلهما ومضامينهما
اترة    ،ووسائلهما اخلرييةفيميد  التدفق  سيول  أتثريات  ونواز حتت  لدواعي  ينصاع  واترة  ع ، 

 

الطدعة ق  اف ر  ملحيد الدين ةانق حقيقة اوجق ترمجة  ظ ر االس"م ةانق فار ال اوع لملشرق القاهرع  59
   م1978هـ 1408األملىلق 
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الدخن  اإلبليسية فيداخل فطرته شيء من  ينفلت من ضوابط اخلريية اإلسالمية  ، وابلتايل 
الشيطاين املتباين القدر، فيصبح من املؤمنني املسلمني املطبقني لبعض تعاليم اإلسالم، ومن  

، ويشكل هذا  تاركني ألركان تطبيقية كثرية منه ، أو من ال ني عن تطبيق بعضها اآلخراملتكاسل
   .مورة من الناطقني بشهادة التوحيدالنوع من املدعوين معظم املسلمني من سكان املع

الكرمي    القرآن  املدعوين وقد قص  النوع من  أمة    أمثلة عن هذا  بعثنا يف كل  ولقد 
 فمنهم من هدى هللا ومنهم من حقت عليه الضاللة  تنبوا الطاغوتواج  رسوال أن اعبدوا هللا

فإن هللا ال   هداهم املكذبني * إن حترص على    عاقبة  كيف كان  فانظروا  يف األرض   فسريوا
   .( 26، 25يهدي من يضل{ )النحل: 

كما نقلت لنا كتب السنة النبوية أمثلة عن هذا النوع من املدعوين، كبعض الصحابة  
شاركني يف حادثة اإلفك من أمثال مسطح بن أاثثة، وحسان بن اثبت األنصاري، أو من  امل

الذين ختلفوا يف غزوة العسرة، أو كبعض املر  الثالثة  جفني يف غزوة حنني، وأصحاب مثل 
[ من حديثي العهد  ]قد غلبت خيل الالت خيل هللاو  مقولة: ]بطل سحر ابن أيب كبشة[

 .  60ابإلسالم من فئة املؤلفة قلوهبم  
، حيث  سلمني اليوماملدعوين الطبقة العظمى من املاملخاطبني  ويشكل هذا النوع من  
، ويفتقد إىل الصفاء التصوري جراء فساد كثري من أركان إميانه   جيتمع فيه الدخن العقدي من 

، نتيجة  موازينه ومعايريه وقيمه الروحية، ويعدم فاعلية االستبصار العقلي  نتيجة اختالل يف 
اختالط املشاهد واملرئيات الوثنية الواردة عليه من سيوالت التدفق اإلعالمي والثقايف الوثين 

العا املسلمنياملهيمنة على  الصفاء وفيوضات  مل كله، وخباصة مجاهري  ، كما خيسر حاالت 
الغاالسم داء السلوكي والعالئقي ، ويضل عن منارات االهتمرة للنفس السويةو الوجداين 

والسلوكات  االجتماعي األمناط  من  عليه  الواردة  واالنصياع  االستهواء  حاالت  بسبب   ،

 

    ملما بعدها  8  ص  4ق مل    635ق ص    3ق مل    304ق ص  3اللدوية البن ك،ريق    اف ر السريع    60
         تدركاي ملالسري ملالطدقاي ملاألع"ممل ريه من كتع ال ااح ملالسلن ملامسافيد ملامس
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، وحيرم وجدانيا وعاطفيا وروحيا من مدارج  واالجتماعية الوثنية املؤثرة فيهواألخالق الثقافية  
شرا عن  ، ويتيه جهال أو أالقلبية العامرة للقلوب السوية ة اهلدى والسكن العاطفي والطمأنين

 .دوافع وغاايت القصد السوي: منطلقا وممارسة ووسيلة وغاية
املدعوين إىل نوعية راقية  املخاطبني  كما حيتاج هذا النوع املدخون الفطرة من مجهور  

قابل للتأويل  ورفيعة وحذرة من مضامني وأساليب اخلطاب الدعوي احلذر واهلادف، وغري ال
،  احلاذقنياحلذرين  واخلطباء  اخلاطىء أو الفهم السليب، وإىل نوعية راقية ومتميزة من الدعاة  

 . نفسيا وعقداي وسلوكياواملتمكنني من فهم هذه النوعية والشرحية املريضة روحيا و 
املنظومة   مقاصد  وحتليل  فهم  من  واملتمكنني  احلذرين  الدعاة  إىل  أيضا  حتتاج  كما 

ى صناعة خطاب دعوي إسالمي  ، القادرين علسالمية بسائر كلياهتا وفروعياهتايعية اإلالتشر 
املمتوازن الدخن  لوسوسات  يستجيب  اإلميان،  املضطرب  وجداهنم  يف  ولعقلهم  عشعش   ،

هم ، وعدم وعيقي والعميق ملعاين القرآن والسنة، ولتيههم يف الوثنيةالفاقد ألصالة التدبر احلقي
      .احملدق مبستقبل اإلسالمللخطر 

وعوامل التجهيل  املتسربني من اإلسالم بفعل قوى  –ا توفر هلذا النوع من املدعوين  وإذ
–، فإنه سيزيد  وي السوي، والفاعل املؤثرمقومات وعوامل التوجيه الدع  –والتعمية الوثنية

ل بدوره مساحات  ، وسيشكالفطر السوية من مجاهري املدعوين يف تعداد أصحاب    –ال حمالة
توحيدية جديد  الدعوة اإلسالمية، وسيوسع  والء  لعامل  اإلميان    –بال شك –ة وانجحة  بؤر 

 على مبدإ القرآن العظيم القائل:  اهلادية واملؤثرة يف حميطه الدميغرايف احمللي واجلهوي والوطين
الذين كفروا جنات جتري من حتتها األهنار و   يدخل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات  إن هللا} 

   .(12أتكل األنعام والنار مثوى هلم{ )حممد:   يتمتعون وأيكلون كما
، وهو  قاع األرضويتوزع هذا النوع من املدعوين املدخوين الفطرة اليوم يف ُمتلف ب

اإل اجملتمعات واألمم  بني سائر  والوثنيةموجود  من  سالمية وغري اإلسالمية  الكثري  ، ويضم 
لوثنية، والفاعلة سلبا يف  ، والعاملة يف تيار الثقافات ابة على اإلسالمى والطاقات احملسو القو 

، والفكر واألدب والفن  : السياسة واإلدارة واالقتصاد واملال والتجارة واإلعالم والعلمعوال
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، واليقظة الدينية الراشدة اليت تنتشله بوعي من  فتقـاده الصحوة الدعوية الدائمةوذلك ال
الوثغي التضليل  فيهاابت  املرتدي  البث اإلعالمي واالتصايل ين  ، واملتدفق عليه من سيول 

 .  رية الدائمةوالثقايف الوثين يوميا يف حاالت وعيه النادرة ويف حاالت غيبوبته التصو 
كما يشكل هذا النوع املدخون الفطرة أيضا رأس احلربة املوجهة يف صدر اإلسالم 

عات احملسوبة على الدين  صة يف بعض البالد واجملتم، وخباملسلمني يف ُمتلف أحناء املعمورةوا
. وهذه الفئة حباجة أكيدة وماسة إىل عناية  ثري من الدول العربية واإلسالمية، كالكاإلسالمي

ليب  الدعاة والعلماء والفقهاء واملتخصصني يف الشريعة كي يتوجهوا إليها مباشرة مبختلف أسا
ملحة وسريعة أيضا إىل سيوالت دعوية هادفة    ، وهي حباجة ووسائل ومناهج اخلطاب الدعوي

 .  لعامليةومتميزة ومؤثرة هبدف انتشاهلا من رغام الوثنيات التصورية والفكرية والعقدية احمللية وا
قبل من  الكافية  الدعوية  ابلعناية  أن حيظى  املدعوين جيب  من  النوع  مجهور    وهذا 

الدعوة والتبليغ لعقيدة   مشروعية وفرضيةالدعاة والعلماء والفقهاء العتبارات عديدة أمهها 
     .وسيع بؤر اإلميان ابهلل يف األرض ، والعمل على تالتوحيد

 : رقوى املناوأة واالستكبا –  3
هو وهو    هذا  املدعوين،  مجهور  من  الثالث  احلقيقة–النوع  مجهور    –يف  من  ليس 

التآمرية على الدعوة املدعوين احلقيقيني  الكيدية ورأس احلربة  القيادة   ، ألنه يشكل طليعة 
، ومن ابب التبليغ الدعوي الذي  اإلسالمية وعلى الوجود اإلسالمي، وعلى سائر املسلمني

  ألنق  ، مث األمثل فاألمثل يتوجه إليهم الدعاة برسالة اإلسالم الدعويةه األنبياءب  كلف هللا
املناوئني من  النوع  داخليا  األشداء  هذا  والدعوة اإلسالمية  مقارعة اإلسالم  أدوار  يتوزع   ،

   .خارجيا يف تناغم وانسجام هتدمييو 
اليت   واجلمعية،  الفردية  اهلدامة  احلركات  سائر  املضللة  القوى  هذه  عن  تفرع  وقد 

والعاملي كـشهد اإلسالمي  التاريخ  الباطنية كاجلعفريةها  الشيعة  فرق  سائر  واإلمساعيلية    : 
شتية، والكنفوشيسية، والشنتوية، والبامهية،  ، والزرادلنصريية والدروز، واملزدكية، واملانويةوا

،  املاسونية: البابية والبهائية والقاداينية األمحدية و والفرق الغنوصية الباطنية الضالة،  والبوذية
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العاملية والشيوعيةوالصهيونية  وا،  والعبثيلوجودية،  املتوحشة،  والليبريالية  والالمعقول،  ،  ة، 
  .. االستعمار قد يتطور ويبدل ألن ))  .مؤسسات التبشري والتنصري العامليوسائر حركات و 

. ومن املهم  ابق ما بقي حق ضعيف، وابطل قوي  ، ولكنهأزايءه وفق األحوال اليت تالئمه
.  ، إنه ليس صحوة ضمري، وال رجعة اتئبل االستعمارأن نعرف التغري الذي يطرأ على أشكا

السي  على  األقوايء  تنازع  اآلخرإنه  البعض  من  بعضهم  وحذر  جطرة،  ذلك كله  عل  .. 
احليلة  إىل  يلجأون  الشعوباملستعمرين  حيتلوا  أن  ويفكرون  انكشف   ،  أن  بعد  أبسلوب 

    61 ((أسلوب..
وة  وانتصبت قوى الكيد والتآمر واملناوأة واالستكبار يف العصر احلديث تناجز الدع

العداء   واملستشرقنياإلسالمية  أساليبكاملستغربني،  على كل  مردوا  ممن  التفتني    ،  وفنون 
، وتشيطنوا يف ُمابر الكيد والتآمر العاملي، ليشوشوا على الدعاة واألمة  والتهدمي الداخلي

 .  62طريق رهبم
وشل كل الطاقات الدعوية   ، وتعطيلالقوى الكيدية دورها يف استبعاد  وقد لعبت هذه
مبيحة ساح اإلسالميةاملبدعة،  األمة  التهدمي  ة  أشكال  لكل  لتتعرض  بيضتها  ومستبيحة   ،

وفئ63  الداخلي أصناف  مبينا  الداعية حممد قطب  األستاذ  يقول  الكائدين ابإلسالم  .  ات 
 

عةق فملن اتريخ  ص ق فملن طداف ر  حممد الغزا ق االس"م ملاألملااع االات افيةق معتدة رحابق ا زا ر  61
   105مل  104

سلطيلةق ا زا رق فملن طدعة ق فار اهلدىق اق مراجعاي يف ال عر ملالدعوع ملاوركةاف ر  عمر عديد حسلة  62
  ملحممد الغزا ق اذا ع اوقق فار الشفابق ابتلةق ا زا رق الطدعة األملىلق  46مل    45مل    33مل    31ملفملن اتريخق ص  

  ملحممد الغزا ق االس"م ملاألملااع االات افيةق معتدة رحابق ا زا رق فملن طدعةق فملن  146ص  ق  م1986هـ  1406
ملأمد  102اتريخق ص   رام     اطرق  األمةق  ملاوابوق كتاب  أصو   الوااا  لقه  اوجة 74بوعوفق  ملذمل  القعدع  ذمل  ق 

   ملسيد 142 زا رق فملن طدعةق فملن اتريخ  ص  ق اضوم امسمم امعاصرق فار الشفابق هـ  مليوسع القرااملن1420
         106مل  105طدعةق فملن اتريخق ص ق فملن اطعق معركة االس"م ملالرأمساليةق فار الشرملقق بريملي

ق من أفب الدعوع يف القرآن ملالسلةق فار القممق العويتق الطدعة ال،ال،ة  ق رملا ااف ر  أبو اوسن عمي اللدملن63
ة الكياع لإلع"م العر  امعاصرق الدار السعوفية لملشر  ق رحم  ملاف ر أيكا  يوسع الع م62      58هـق ص  1405
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فهم فئات شىت يف عداوهتم لإلسالم، فأما املثقفون: فهم خالصة  .. أما الناس  واملسلمني: )) 
. فهؤالء املثقفون هم الصهيونية للقضاء على اإلسالم  ية، الذي وضعته الصليبالكيد اخلبيث

،  صره لتنفذ سياسة معينةالذين رابهم االستعمار يف مدارس احلكومة اليت أقامها حتت مسعه وب
، ويعرفون بدال منها  ال يعرفون شيئا عن حقيقة اإلسالمتؤدي إىل ختريج أجيال من املسلمني  

. وأما الكتاب والفنانون والقصاصون واإلذاعيون ات حتوم يف نفوسهم حول هذا الدينشبه
؟.. يكرهونه ألن التجارة  نيمائيون والتلفزيونيون إخل.. فهم وال شك يكرهون اإلسالموالس

((  خالق وإشاعة الفاحشة يف اجملتمع..اليت يقومون هبا ويرحبون عن طريقها جتارة إفساد األ
64.   

املناوئة لإلسالم واملسلمني حباجة إىل توجه    واحلقيقة أن هذه القوى الكيدية الداخلية
وية يتوجه إليها من قبل املؤسسات واملنظمات واهليئات واملراكز الدع  ،وتوجيه دعوي خاص

ابإلضافة    ،لوحدهم  –على كثرته    – ، حيث ال يكفي جهد الدعاة  اإلسالمية احمللية والعاملية
 . زادهم املادي والتقين والوسائلي إىل قلة

إن   من  مث  الغفري  اجلمع  جهود  إىل  حباجة  واخلارجية  الداخلية  والكيد  املناوئة  قوى 
املصلحني والدعاة والعلماء والفقهاء واهليئات واملنظمات واملراكز الدعوية اإلسالمية حىت 
على   والنبيلة  اخلريية  وبطروحاته  اإلسالمي  ابلدين  وتعرفهم  مثارها،  اإلسالمية  الدعوة  تؤيت 

املفلس بوثاإلنسانية  واملضللة  مسارها  ة،  وتسلك  الضال،  واهلوى  العقل  وتعثرات  نيات 
 

  ملحممد الغزا ق ح اف الغرملرق فار راافةق ا زا رق  74      65مق ص  1981هـ  1401ملالتورياق الرايا الطدعة ال،افيةق  
  مليوسع القرااملنق ضوم امسمم امعاصرق فار الشفابق ا زا رق  40      38ق ص  م2000هـ  1420الطدعة األملىلق  

     115  ملحممد اطعق جاهمية القرن العشرينق ص  137مل    136مل    135مل    134فملن طدعةق فملن اتريخ  ص  
هـق ص  1405ق  1  ق الطدعةمد اموفملفنق تذكرع فعاع االس"مق الدار السعوفية لملشر ملالتورياق الرايا  ملأبو األع137
ق اومو  امستورفع   مليوسع القرااملن51مل    50راجعاي يف ال عر ملالدعوع ملاوركةق ص  ق م  ملعمر عديد حسلة 19
    257هـق ص  1400ق بريمليق الطدعة األملىل ق ع جلت عمد أمتلاق م سسة الرسالةملكي

ع القرااملنق ضوم   يوسملاف ر أيكا   348      339اف ر  ملحممد اطعق جاهمية القرن العشرينق ص    64
  169    158امسمم امعاصرق فار الشفابق ا زا رق فملن طدعةق فملن اتريخ  ص 



68 

 

   .وتصل إليهم مث إىل عموم املدعوين، السوي
 املطلب اخلامس

 مهور املخاطب حقوق اجل
 حقوق اجلمهور: -الفرع األول –  1

احلقيقيني واملرتقبني واملستقبلني حمليا ووطنيا وإقليميا    –املخاطبني جلمهور املدعوين  
على    -وعامليا وعديدة  أكيدة  شرعية  املسلماخلطيب  حقوق  واحرتامها    الداعية  مراعاهتا 

 :ق الدعوية هي، وهذه احلقو بيقها بدقة خالل ممارسته الدعويةوتط
رمي على نبيه حممد  كدعوهتم إىل رسالة اإلسالم كما أنزهلا هللا تعاىل يف القرآن ال  –   1

 .رسوله الكرمي مع الصحابة الكرام السالم وكما طبقهاعليه الصالة و 
 .إىل رسالة اإلسالم بكامل إرادهتم، ويف جو من احلرية والوضوحدعوهتم  –  2
 .تصال واإلعالم والتبليغ املشروعةدعوهتم إىل رسالة اإلسالم بوسائل اال –  3
اليب العرض املنهجي واملرحلي ومبختلف أساليب  دعوهتم إىل رسالة اإلسالم أبس  –   4

 احلجاج العقلي، ومبختلف أدوات التجييش الوجداين ابلرتغيب والرتهيب.
اإلسالم  –   5 رسالة  إىل  احلسنة  دعوهتم  واملوعظة  احلكمة  ومراعاة  أبساليب   ،

 . قافتهم وتراثهم وقيمهم ومعايريهمخصوصياهتم وث
 .  65دعوهتم إىل رسالة اإلسالم ابلقدوة العملية ال القولية فقط  –  6

 وهكذا نتبني حقوق املخاطبني الواجب احرتامها من قبل اخلطباء الدعاة وغريهم.
 :أبدبيات االستماعللجمهور قة قياس األثر عال -الفرع الثاين –  2

، فعلى  املستقبلني  ألثر الطيب لدى مجهورأدبيات االستماع أهم عامل يف حتقيق ا
، وعليه  الرسالة احلقيقة املراد تبليغها اجلمهور التحلي أبدبيات االستماع السوي لتمرير نص

 

اللدملن  65 أبو اوسن عمي  القرآن ملالسلة  ق رملا ااف ر   الدعوع يف  الطدعة ق فار  من أفب  العويتق  القممق 
   37    19هـق ص 1405ال،ال،ةق 
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على مدى دقة  ، و حسن السمع أوال  فقياس األثر الصحيح ومعرفة النتائج يرتتب أساسا على 
،  ال نريد  ماو   س نسمع هبا ما نريد، ألن السمع حاسة من حواسنا اخلموحسن االستماع اثنيا

أساسية ال مناص من    ، ولالستماع أدبياتهو عملية تصفية وحتليل ما مسعنا  بينما االستماع 
 : ا، وأمههتتأتى ابملراس والتمرين والتعود ، فهيالتدرب عليها

ة ال  ، وذلك إبقصاء ما يشغله أو يشتته من أفكار جانبيهتيئة الذهن للتلقي  –   1
 . املسموعةعالقة هلا ابملادة 

 . فذلك مما حيفز على حسن االستماع  ،ر أبمهية النص املُلقى على السمعالشعو   –  2
أو  –  3 اجللسة  االستماع  اختاذ  أثناء  املناسبة  أوالوقفة  اجللوس  أوضاع  فبعض   ، 

 .الوقوف تشتت الرتكيز
، وذلك كي أو ابألرجل ميكن االستغناء عنها االمتناع عن القيام حبركات يدوية – 4

.. والناظر يف اجتماعات  حقة دقائق صغرية مما يُلقى عليكتفوت عليك الفرصة يف مال   ال
ابالهتمام  املسؤولني الكبار يتبني جلستهم وقلة حركاهتم والتفاهتم وغريها مما ُيشعر اآلخر  

 .. واالحرتام
،  با أم معلما أم متحداث أم حماورا، قارائ كان أم خطيالتوجه ابلنظر إىل املُلقي   –   5

بوجدان ، ويدفعه إىل االستمرار يف تواصله  شعره ابهتمامك واحرتامك ملا يقولذلك مما ي ف
 . يقظ وروح عالية ومهة جادة

 .ب على املتحدث، والصجتنب مقاطعة املتحدث أثناء حديثه –  6
اح  –   7 على  ملتابعة  التعود  االستماع  وحسن  الرأي،  يف  املخالفني  اآلخرين  رتام 
 . املتحدث
املالحظاتالتدوين    –   8 لبعض  والتعوالتسجيل  والتحليل  يف  ،  بعضها  على  ليق 

 . مدونتك الشخصية
، فحينما تستمع فثمة متحدث،  ستماع والتكلم مقرونتان ببعضهمامهاريت اال  –  9

غريكو  آخر  مستمع  فثمة  تتكلم  وعحينما  املتصلني ،  مهارات  تتقوى  طريقهما  وتنمو ن   ،  
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  .66  قدراهتم يف التحكم بفنون اخلطاب
 :مبستوايت االستماعللجمهور قة قياس األثر عال - الفرع الثالث –  3

 : لقي املستمع له ثالثة مستوايت هيواملت
، وهو الذي يتلقى املادة املسموعة فيأخذ منها ما يريد يف وقت  سامع عادي   –  1

ما مسعوجي بتحليل  نفسه  يقلق  وال  السامع  ز،  مستوى  إىل  العادي  السامع  ورمبا وصل   ،
 .أذنه الكالم وتقذف به دون اهتمامالساذج الذي تلتقط 

، ويؤوله فيفسر  مستمع يتلقى ما يسمع فيتذكره، وحيلله ويقلبه على غري وجه  –   2
 .التقوميويستنتج ويصل إىل أحكام واضحة هلا مسة 

يؤدي   –   3 السامع واملستم  منصت  من  يفعله كل  مهارة  ، ويضعما  إىل ذلك  يف 
و مستمع مبدع مثل القارىء  ، فهاملسموعة ونقدها أو تشرهبا بعمق  املادة   ب خاصة يف استيعا

، وهو أتمل  ، واإلنصات أرفع درجات االستماع، الذي يفوق القارئني العادي والناقداملبدع
 .67  جدان وسائر أنشطة التفكري القليب ، يديره العقل والقلب والو وعكامل ابملسم

ال هذه  طريق  واملستوايت وعن  خل  قواعد  أثرا  ويتلمس  يتبني  أن  للدارس  طبه  ميكن 
 .هذه القواعدالنظري إن أحسن استخدام  مواعظه ولو على املستوىو 

أنواع املدعوين وأصنافهم  أصناف املخاطبني و اإلسالمي  اخلطيب  وإذا وعى الداعية  
أمكنه   املختلفة،  التأثريية  الدعوية  ومؤسساهتم  ومضامينه  برسائله  صفوفهم  ولوج  ابلفعل 

اإلسالم  ، فالتعايش مع  الغ، فاملعرفة، فالتقبلاإلسالمية املؤثرة، وأمكنه نقلهم إىل حالة الب
،  ة اإلسالم كعامة مجهور املسلمني، متهيدا لنقل بعضهم إىل حظري واملسلمني على أقل تقدير

ا جبهود  مث  وفضله  تعاىل  هللا  بعون  حم وليصبحوا  دعاة  إىل  دين  لدعاة  إىل  أقوامهم  يف  ليني 
 

  ق بت ر 116    115 ق صاف ر  را،د عمي عيسدق مفاراي االت ا  66
 

  ق بت ر 117 ق صاف ر  را،د عمي عيسدق مفاراي االت ا  67
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 . اإلسالم
 مجهور املخاطبني  مستوايت وأصناف 

 
     1  – 
 
    

     2  – 
 

     3  –   
 

    4   – 
  
 

      5   – 
 
 

      6  –   
 

      7   – 
 

      8  –   
 
 

ين بحسب  خاطبجمهور الم
 فطرتهم 

أصحاب الفطر 
 المدخونة

قوى المناوأة والكيد والتآمر  
 الداخلي 

رجال دين من مختلف  
 األديان

واالستكبار قوى المناوأة والكيد 
 الخارجي

 أصحاب الفطر السوية

ين بحسب  خاطبجمهور الم
 أنماطهم 

فئة النساء الملتزمات  
 والمتحلالت

فئة الطلبة  
 الجامعيين

فئات  
 المساجين

ين بحسب التعداد خاطبجمهور الم
 السكاني

فئات الطلبة  رجال األمن
 والتالميذ 

ين المنكوبين  خاطبفئة الم
 بالنكبات

أمـــ أســـرة  أفراد
 ة

جماعة ضاغطة . سياسية . مالية  
 . دينية 

البشرية 
 واإلنسانية 

مج
 تمع 

جماع
 ة

ين بحسب اللغة خاطبجمهور الم

 واللسان 

ين باللغات مخاطب
 األجنبية 

ين باللغة العربية  خاطبم
 الفصحى 

ين باللهجات خاطبم
 العامية

ين باعتبار توجهاتهم خاطبم

ين  خاطبم وميولهم 
 حقيقيين 

ين  خاطبم
 مستقبلين 

ين  خاطبم
 محايدين 

ين  خاطبم
 بحسب مستواهم ومكانتهم  ينخاطبم مرتقبين 

ين بحسب تمدنهم  خاطبم
 االجتماعي 

م . بحسب مستواهم 
 الثقافي 

ين بحسب  خاطبم
 مستواهم المالي 

   بحكم ظرفهم و واقعهم اآلني  ينخاطبم

منكوبين  
 بنكبات 

مصطافين  زمنى 
 وعابرين  عابرين

بحسب مهنهم   ينخاطبمجمهور  

من   متقاعدين ومتفرغين  متحولون 
 هم دين دينهم

 رياضيين عاطلين عن العمل

 معاقين  مرضى 

وممرضين   أطباء 
 وصيادلة

 قضاة ومحامين 

 أصحاب مهن حرة وحرفيين 

 أرباب المال واألعمال 

صناع ومهنيين  
 عاديين

 مهندسين ومتعهدين

 أساتذة ومعلمين ومدرسين 
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اخلطابة لغة واصطالحا املدخل والعلم والفن و وبعد أن تبينا يف الفصل األول مفهوم  
واملصطلحات الشبيهة به كمصطلح اخلطاب واخلطيب، وتبينا أيضا نشأهتا واترخيها وأمهيتها  

والرومان   اليوانن  لدى  ومواصفاته ومكانتها  للخطيب  تعريفا  قدمنا  مث  اجلاهليني،  والعرب 
وأصنافهم  وأنواعهم  املخاطبني  على مجهور  تعرفنا  مث  وأنواعه،  ومميزاته  وخصائص  وثقافته 
ومستوايت   املخاطبني  جبمهور  السماع  أدبيات  وأثر  اخلطيب،  على  وحقوقهم  املختلفة، 

مناذج خلطبتني شهريتني من العصر   السماع والسامعني )السامع، املصغي، املنصت(، وقدمنا
اجلاهلي، فإننا سننتقل يف هذا الفصل لتبيان أمهية اخلطابة للدعوة اإلسالمية ماضيا وحاضرا  

لغة واصطالحا التعريف ابلدعوة  األول  ومستقبال، وذلك من خالل  املبحث  وتقدمي يف   ،
خطب الصحابة مناذج من خطب الرسول حممد صلى هللا عليه وسلم، ومناذج مقتضبة من  

 . يف املبحث الثاين الكرام رضوان هللا تعاىل عليهم أمجعني
 الفصل الثاين

 لدعوة اإلسالميةعلم اأمهية اخلطابة ل 
ودور اخلطابة يف نشر ومتكني    سنتناول يف هذا الفصل تعريف الدعوة لغة واصطالحا،

هللا عليه وسلم،  كما سنعرض لنموذجني من خطب رسول هللا صلى    أسس الدعوة اإلسالمية،
 ومناذج لصحابته الكرام رضوان هللا عليهم أمجعني، وذلك وفق املبحثني اآلتيني: 

 الدعوة لغة واصطالحا. -املبحث األول
 ومن خطب أصحابه.  مناذج من خطبه صلى هللا عليه وسلم.  - املبحث الثاين
 املبحث األول

 الدعوة لغة واصطالحا
 وقد ضم املطالب اآلتية: 

 ماهية الدعوة.  -املطلب األول
 أهداف ووظائف الدعوة. - املطلب الثاين

 خصائص ومميزات وقواعد جناح الدعوة.  -املطلب الثالث
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 املطلب األول
 ماهية الدعوة 

 : العلم لغة واصطالحا -الفرع األول –  1
، فما هو العلم  عوة أن نعرف ابلعلم لغة واصطالحاجيدر بنا قبل ولوج مبحث الد

 ؟ الذي تُنعت به الدعوة اإلسالمية
"العلم" يف اللغة على أنه: )إدراك الشيء حبقيقته(. وأيضا: (  ع، ل، م)تشري مادة  

(  يف قلب من حيب، فينتج به ما تسعد به اإلنسانية نور يقذفه هللاوالعلم: ) (اليقني واملعرفة)
68.  

املتنوعة  ويطلق املسائل  من  ))جمموعة  على  )العلم(  الكلية  مصطلح  واألصول   ،
منه فن املتكون  أو  مادة،  لكل  العام  اهليكل  الكو ا  وعلم  ؛ كعلم  اآلاثر،  وعلم  نيات 
 .  69 ((املوسيقى..

والقضااي واحلقائق واملعارف والتجارب واألصول  : جمموعة املسائل  فالعلم إذن هو
يكل العام جملال علمي من العلوم، له مصطلحاته ومناهجه اخلاصة  الكلية اليت يتكون منها اهل

 .به
 :الدعوة لغة  -الفرع الثاين –  2

 70: تفيد املادة اللغوية: ] دعا، يدعو، دعاء، دعوة، داعي[ املعاين التالية
..  تنفر، استصرخ. كقوله تعاىل: } ، اسرخ، ابتهل، صأّذن، صّوت دعا: اندى،    –  1

 

 ي"ي بن اوا  اي ملآةرملنق القاموس ا ديد لمط"ب  معجم عر  مدرسي ألع اب دق ام سسة الوطلية    ااف ر 68
      696ق ص م1991زا رق  الطدعة السابعةق ق ا لمعتاب

      696ق ص ام در ف سه 69
مزيد من التوسا اف ر  حممد مرتكد الزبيدنق ات  العرملس من جواهر القاموسق فار معتدة اوياعق بريمليق   70

امليو لم ريملر آابفنق  ق أمل ااموس     مافع )فعا(ق أمل لسان العرب البن مل ور136ق ص  10فملن طدعةق فملن اتريخق    
  أمل  ريهم
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(، وكقوله عليه الصالة والسالم:  6ا من أصحاب السعري{ )فاطر:  إمنا يدعو حزبه ليكونو 
، ومن  شيئا ان له من األجر مثل أجور من تبعه، ال ينتقص من أجورهممن دعا إىل هدى ك]

ومنها قول    .71[  من تبعه ال ينقص من ذلك..  مدعا إىل ضاللة كان عليه من اإلمث مثل آاث
  :القائل

َنُة ُمْشَرعاتٌ    .72فكنا عند دعوته اجلوااب      ***   دعاان واأَلسِّ
: الرغبة إىل هللا تعاىل فيما عنده  دعاء: املناداة، األذان، االبتهال.. و]الدعاء[  –  2

ة ودون اجلهر{ }ادعوا ربكم تضرعا وخفي:  تعاىل   ، ومنه قولهمن اخلري واالبتهال إليه ابلسؤال
 .  (53)األعراف: 

 . دعوى: ألفها للتأنيث، ولذا تقلب إىل اتء مربوطة، فتصبح ]دعوة[  –  3
بتهل. وداعية: التاء فيه زائدة،  ، مداعي: منادي، مؤذن، مستصرخ، مستنفر   –   4

قد مسى املوىل  ، و دي واملؤذن والصارخ يف الناس، وهو املناتعود على طبيعة ونوعية دعوته
اي أيها النيب  }  : مد صلى هللا عليه وسلم بـ]داعيا[ يف قوله تعاىلتبارك وتعاىل رسوله الكرمي حم

 . (46،  45هللا إبذنه وسراجا منريا{ )األحزاب:   إان أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إىل 
، ومن  قيضهى اخلري، والثاين يدل على ن[ لفظ له معنيان أحدمها يدل علو]الداعية

سوله الكرمي بداعي  ، ومن هنا فقد وصف هللا ر دعوة الداعي بنوعية ما يدعو إليهذلك تتميز  
، وعلى لسان اجلن  ( 46{ )األحزاب:  ..وسراجا منريا  ..وداعيا إىل هللا إبذنهاخلري يف قوله: } 

 . (31: ومنا أجيبوا داعي هللا وآمنوا به{ )األحقافاي قي هللا: } املؤمنني ملا مسعوا داع

 

ق ملراه ابن (  120/    4(ق ملأمد )    4609و فاملف )  (ق ملأب  2674(ق ملالامذن )    2674أةرجه مسمم )    71
   206ق ملابن ماجة يف سللة 52ق ص 1 أ  عاصم يف السلة  

   مطمعفاهذا الديت من ا يدع أل  لراس اومداي ميدح ليفا سيع الدمللة اومداي  72
    جارا     ملأمرعفم ملأملعفم جلااب أمل ترق أعز اللاس

م  فق"  1900بريملي    قمق ملرملاية مشرملحة بقمم خنمة ام اط1873اف ر الديوانق رملاية ابن ةالويهق بريملي  
    412مق 1981ق امطدعة الشرايةق بريمليق الطيعة ال،املةق 16دف ق ععن  ل اف ألرام الدستايق الرملا ا
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فقو  نقيضه  ما يدل على  تعاىل على لسان مؤمن آل فرعون: } أما  قوم مايل له  واي 
 . (41إىل النجاة وتدعونين إىل النار{ )غافر:  أدعوكم

و)دعوت الرجل( إذ انديته    ، الدعوة: النداء، ويقال )دعا فالن فالان( إذا انداه  –   5
 .وِصْحُت به

، ومنها الدعوة إىل  لألمر واحلث على قصدهء للشيء أو  : هي الدعاالدعوة  –   6
     :اجلاهلي )طرفة بن العبد البكري(  الطعام كقول الشاعر

    .73  يَِنَتِقرْ  ال ترى اآلِدَب فينا   اجلََفَلى *** حُنن يف املَْشتاِة ندعو 
:  حدمها دال على اخلري كقوله تعاىل[ هلا معنيان أيضا أمعاين الدعوة: ]الدعوة  –  7

  إىل دار السالم ويهدي من يشاء   يدعو  : } وهللا(، وقوله تعاىل14ق{ )الرعد:  له دعوة احل}  
 .  (25إىل طريق مستقيم{ )يونس: 

تعاىل قوله  والشريعة يف  الدين  أيضا مبعىن  قريب جنب  }   : وهي  أجل  إىل  أخران  ربنا 
)إبراهيم  دعوتك الرسل{  إىل(44  :ونتبع  والسالم  الصالة  عليه  قوله    هرقل عظيم ، ويف 

 .  74[  الروم: ]أدعوك بدعاية اإلسالم 
قال ان يوسف عليه الصالة والسالم: } واثنيهما دال على نقيضه كقوله تعاىل على لس

 ، ولقوله عليه الصالة والسالم ( 33:  ..{ )يوسفعونين إليهرب السجن أحب إيل مما يد
– وأان بني ظهرانيكم    اهلية أبدعوى اجلج ملا اصطفوا ملناوشة بعضهم بعضا: ]لألوس واخلزر 

   .75  [ -أو أظهركم
 

 عن  ،واي ايعق الع ر ق فق"(  فيوان طرلة ق طدعة )آلوارف    اف ر46رام    الديت من الق يدع ايفامسة  73
   5ق ص م1964ا اهميق فار امعار ق القاهرعق الطدعة األملىلق 

   ملأةرجه501ق ص  3ق    م1983هـ  1404ابن ك،ريق السريع اللدويةق فار امعرلةق بريمليق فملن طدعةق    74
     01الدذارن يف كتاب ام"حم  ) 

 قريق ت سري القرآن الع يمق فار العتاب اوديث(ق ملاف ر  ابن ك،  6748أةرجه مسمم يف صاياه )    75
  74ق ص 2القاهرعق فملن طدعة ملاتريخق   
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]دعاومن ه للفظ  اللغوية  املقارابت  ُمتلفٍة  ذه  مبعاٍن  قد ورد  أنه  نتبني  [ ومشتقاته 
، وإعالمهم إحداث االحتكاك واالتصال ابلناس  تشرتك كلها يف معىن واحد رئيس هو عملية

الة املراد تبليغها  حتسيسهم، وتنبيههم ابلرسبواسطة القول أو الفعل، أو االثنني معا، وحماولة  
 .وإيصاهلا

 :الدعوة اصطالحا - الفرع الثالث –  3
مد سيد حممد(  حمعديدة أشهرها: ما ذهب إليه األستاذ )   ات ريفللدعوة اإلسالمية تع

هي  ، ألن الدعوة  بقوله: ))هي اجلانب التبشريي ابلعقيدة، وهي تكاد توازي مفهوم اإلعالم
به اإلعالم ابإل والتعريف  رأيه    –، وهي  76((  سالم  جزء من اإلعالم اإلسالمي   –حسب 

  .77يتمثل فيه اجلانب اإليديولوجي العقدي  
هي الرسالة اإلسالمية اخلامتة اليت  ):  يدان( بقولهعبد الكرمي ز وما ذهب إليه األستاذ )

الباطل من بني    أيتيهنزلت على حممد صلى هللا عليه وسلم وحياا من عند هللا يف كتاب ال  

 

سيد  76 حممد  األملىلق    قسيد  الطدعة  ا زا رق  لمعتابق  الوطلية  ام سسة  االس"مق  يف  االع"مية  امس مللية 
    التالية ايري   من أضفا التع45مق ص 1986هـ  1406

مل  ق سـواص أكافـوا مل مني أن أمل إبيديولوجية معيلـة)) اللشـاط ال عــرن ملالسـموكي الذن ميارسـه ام ملون بدي  -   1
   لعقدن أمل العمي من رسالة الداعية(( ق مليغمع عميفا ا افع اكسـع اآلةرين ري مل مني هبـد   

هبـد  افكمامفم  ىل   حمامللة التأثري عمد ،ـذ ياي األلراف ملالسـيطرع عمد سـموكفم أل راا فيلية حبتـة))  -   2
 ((  فين الداعية 
   ))ا افع التدشرين ابلعقيدع(( - 3
    ه عمد اتداع مذهع معني أمل فين ما((اجملتما وممحمامللة التأثري يف )) - 4
   قمه من حميو  ىل آةر ألكو مله((ق لل))عممية  حياص جملتما ما - 5
   ها ملتعميمفا((ا فوف اليت يدذهلا أصااب األلعار ا ديدع أمل العقا د أمل امذاهع للشر )) - 6
     لاس((ة تدميغ الدين ل  يو من الق ملحركي))عممية  حياص األفاين  - 7

ا زا رق ق  ام سعيدق اواعد الدعوع  ىل مق فار الشفابق ابتلة   ض  ملاف ر45امرجا السابق ف سهق ص    77
  10فملن طدعة ملاتريخق ص 
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   .78((  يديه وال من خلفه
هي القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة  وما عرَّفـَُها األستاذ )مجعة أمني( بقوله: ))

والشريعة اإلسالمية اليت طلب هللا من رسوله ومن املؤمنني تبليغها للناس كافة عب الوسائل  
 . 79املتاحة((  

هي تعاليم اإلسالم اليت تلقاها حممد  )علي جريشة( بقوله: ))وما ذهب إليه األستاذ  
 .  80((  ربه ليعلمها للناس ويدعوهم إليها صلى هللا عليه وسلم من 

الداعية   األستاذ  عرفها  بقولهوقد  برغوث(  )الطيب  اجلهد  ))  :اجلزائري  ذلك   ..
 جذري متوازن يف  إحداث تغيري : تعريف الناس حبقيقة اإلسالم.املنهجي املنظم، اهلادف إىل

  ، والفوز مبا ادخره ى طريق الوفاء بواجبات االستخالف، ابتغاء مرضاة هللا تعاىلحياهتم عل
 .  81((  لعباده الصاحلني يف عامل اآلخرة 

 ومن استقراء التعريفات السابقة يتبني لنا مصطلح الدعوة اإلسالمية خبصائصه التالية: 
ومسات ثقافية    اتصال إنساين ابآلخرين بواسطة أمناط الدعوة اإلسالمية عملية    –  1

 .واجتماعية إنسانية
 

    17ق فملن طدعةق فملن اتريخق ص   ق ا زا رر العتابق الدميدعق فار ا عدد العرل ريدانق أصو  الدعوع  78
     36رق فملن طدعةق فملن اتريخق ص  ق ا زا أصو ق فار ا ر العتابق الدميدعق الدعوع اواعد مل مجعة أمني  79
اتريخق ص   ق فملن طدعةق فملن عمي جريشةق ملاهج الدعوع ملأساليدفاق فار ا ر العتابق الدميدعق ا زا ر  80

28   
عتمدقه اعتمد األستاذ الطيع بر وث عمد مجمة من التعاريع يف العديد من ام افر ملامراجا ملفا ما ا  81

ا عميلا الستذرا  هذا ململفا ما مل فعتمده يف فراستلا لعدم تولره لديلا لقو ق ملأذكر لقو ام افر ملامراجا اليت ت رف هب
  - 3   17عمي حم وظق هداية امر،دينق ص    - 2    157ق ص  15موع ال تاملنق    ق جمابن تيمية  -1التعريع هي   

عدد الوهاب الديمميق معامل الدعوع يف ا ص   - 4   36امعيق ص    االس"مية يف عفدها  ق الدعوععدد الرؤمل  ،ميب
ق ملفج الليب    اف ر  الطيع بر وث10ق ص  لدعوع االس"مية أصوهلا ململسا مفاق ا موش  - 5   33ق ص  1القرآنق    

ملاملال ة   الدعوع  ماية  يف  ملسمم  عميه  امعيةصمد م  ال اع  ملجزاهتا ة"   الععمد  امعفد  لم عر  ق  االس"ميق  امي 
  67مق ص 1996هـ 1416عة األملىلق ق الطدملا،لطن
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 . افة الوسائل الشرعية املتاحة هلاالدعوة اإلسالمية تستخدم ك –  2
املمكن    –   3 املدعوين  لكافة  املراد نشرها وتعميمها  العقيدة اإلسالمية  مواضيعها 

 .ماالتصال هب
اإلنس  –   4 العقل واإلرادة  تستبعد  نشاطاهتاال  تسعى  انية من جماالهتا وسائر  بل   ،

 .اإلنساين كافة الطروحات الدعوية جاهدة لشهود وحضور العقل
  ن املصطلحي العميق ملعىنوقد تبني أن هذه التعريفات وغريها سعت لتحديد املضمو 

يف ، إذ الدعوة اإلسالمية يف الواقع النظري والعملي هي عملية تبشري ابلدين، وتعر الدعوة
، ذات  من العمليات املعقدة واملتشابكة  ، وهي يف حقيقتها مجلةبه، وإعالم به وحماولة تبليغه 

 .  ليت خيتزهلا شخص الداعية النموذجاألركان واألبعاد واملنطلقات واألهداف ا
   :للدعوةحماولة لصياغة تعريف  - الفرع الرابع –  4

عاة اإلسالميون يف مرحليت  فهي حمصلة النشاط االتصايل الشمويل الذي ميارسه الد
التعريف برسالة اإلسالمالتغيري والبن ، اليت أنزهلا اء على الصعيدين احمللي والعاملي، هبدف 

عل وتعاىل  تبارك  والسالماملوىل  الصالة  عليه  حممد  نبيه  الو ى  ُمتلف  عب  وذلك  سائل  ، 
قا وممارسة ومنهجا  ، أتسيسا على األطر املرجعية املقدسة منطلوالتقنيات احلضارية املمكنة

 .  وأسلواب وهدفا
يتبني    – املستنبط من دعوات األنبياء يف القرآن الكرمي    –واملتمعن يف هذا التعريف  

 :خصائص ومميزات الدعوة اإلسالمية، اليت هي اشتماله على كافة
، يهدف من خالله الدعاة اإلسالميون إحداث صالت  نشاط اتصايل مشويل  –  1

د ولقمصداقا لقوله تعاىل } .. ابآلخرين  وية وتعليمية وتثقيفية ووجدانيةبدينية وأخالقية وتر 
 .(51وصلنا هلم القول لعلهم يتذكرون{ )القصص: 

عملية اتصالية وإعالمية معا، اجلانب االتصايل فيها له عالقة ابجلوانب التقنية    –   2
امل بنوعية  وطيدة  فله عالقة  فيها  الدعوي  اإلعالمي  اجلانب  أما  وطبيعة  لالتصال،  ضامني 

 .  يريد الداعية تبليغها للمدعوينالرسائل واحملتوايت الدينية اليت
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عملية تبشريية ترشيدية حتمل الطروحات والتصورات اإلسالمية النظرية والواقعية    –   3
 . لطبيعة ولإلنسان وللحياة وللنظامللكون ول
من دعاة وعلماء وشيوخ    –  4 املتخصصون  هبا  األمة ممن  عملية يضطلع  وفقهاء 

االتص فنون  الدرسمهروا  )اخلطبة،  القدمية كـ:  والدعاية  واإلعالم  احللقال  املوعظة،  ة،  ، 
غري  ، احلديث  )الندوة، احملاضرة، املناظرة  :التأليف، الرسالة، الصحيفة، اجمللة..(، واحلديثة كـ

املذايع التلفزيون،  جهاز  يف:  األناملباشر  االلكرتوين،  البيد  والرسائل    ،رتنيت،  األحاديث 
 . اشرة ابلفاكس وابهلاتف وابإلعالن..(املباشرة وغري املب

الت   –  5 مرحلة  يف  وعموداي  أفقيا  ومستمرة  دائمة  والتوجيه  عملية  والتوعية  غيري 
فرداي    ، ويف مرحلة الصياغة والبناء وإعادة تشكيل العقل والوجدان والسلوك املسلمواإلرشاد

 .واجتماعيا
و   –  6 الموضوعها  اإلسالم  نشر  األساسية  ومضامينها  وتعريف  رسائلها  صحيح، 

 . اجملتمع البشري به
... وممارستهم  ن هيئات ومنظمات ومؤسسات وشخصياتتبين القائمني هبا م  –  7

 .ة االتصالية واإلعالمية املتطورةالعمل الدعوي عب ُمتلف وسائل التقان
،  سة )قرآن كرمي، سنة نبوية(قدأتسسها على كليات وأصول األطر املرجعية امل  –  8

الصحابة وتطبيقات  فهومات  هللا  وعلى  أمجعني  رضوان  عليهم  فهومات  تعاىل  وعلى   ،
مبا يتناسب  –القرون اهلجرية الثالثـة األوىل، ومن تبعهم وسار على هنجهم  وممارسات علماء

  – ألمة املسلمةالكياين واإلمكاين لوروح ومتطلبات وتطلعات وآمال الواقع الزماين واملكاين و 
 . ودعاة األمة اإلسالمية إىل اليوممن عدول وفقهاء 

، ورقي مستوايت خطاهبا  تناغم أتثريات رسائلها، وانسجام مضامني طروحاهتا  –  9
 . جغرافيا ودميغرافيا على حمتلف اجملاالت واألصعدة احمللية واإلقليمية والعاملية

عريف برسالة اإلسالم كما نزلت على فالدعوة هي اجلهود املبذولة من قبل الدعاة للت
 نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم مبختلف الوسائل واألساليب املمكنة.
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 الثاين  طلبامل
 أهداف ووظائف الدعوة اإلسالمية

 أهداف ووظائف الدعوة اإلسالمية:  -الفرع األول –  1
تكون قادرة  هي الدعوة اليت  و ،  82: علم، وفن، وتقوى، وإخالص الدعوة اإلسالمية

يمنة الوثنية الغربية على مواجهة كل دعاوى وأابطيل الوثنيات اإلحلادية يف قرن العوملة واهل
  83 :هيواألهداف اآلتية، و عوة اليت حتقق املقاصد ، وهي الدعلى العامل
لتصوري، والبعد  البعد العقلي االفرد املسلم أببعاده األربعة )  صياغة وتشكيل  –   1

 . العاطفي الوجداين، البعد السلوكي االجتماعي، البعد اإلجنازي احلضاري(
اجملت  –  2 )األسرةصياغة وتشكيل  مؤسساته وأجهزته:  بكافة  املسلم  المع  رتبية،  ، 

 .  84(  اإلعالم، الصحة، الثقافة، الفن، األدب..
وال  –  3 واالقتصادي  االجتماعي  املسلم  الكيان  وتشكيل  بكافة  سياسصياغة  ي 

 . مؤسساته وأجهزته وهيئاته
من كل   –   4 املسلم  اجملتمع  وثقافة  وقيم  وعالقات  وسلوك  ووجدان  عقل  صيانة 

 .  85  الغزو اخلارجي والتفتيت الداخلي عوامل
التغيري   –   5 مرحليت  يف  املسلم  واجملتمع  الفرد  مع  الشرعي  حمليا    التفاعل  والبناء 

 . وإقليميا وعامليا
و   –  6 الدعوة اإلسالتشكيل عقل  وفاعلية  يتناسب  مبا  املسلمني  مية  وجدان غري 

 

   94    87ق ص ن سعيدق اواعد الدعوع  ىل م  ضام عدد الرماف ر 82
    117جريشةق ملاهج الدعوع ملأساليدفاق ص    عميلمتوسا اف ر 83
ق ص 95األمةق اطرق عدف  كتاب  ق  أساليع االالاع يف القرآن العرل ق من  اف ر  معت م اببعر م ط د   84

103  
الرايا  85 ملالتورياق  لملشر  السعوفية  الدار  االس"مق  فعاع  تذكرع  اموفملفنق  األعمد  ق  األملىلالطدعة    قأبو 
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 . ورسالتها التحريرية النبيلة
  .86العمل على نشر قيم اإلسالم النبيلة حمليا وإقليميا وعامليا   –  7
   : لدعوة اإلسالمية وأطرها املرجعيةا -الفرع الثاين –  2

 : املصادر اإلسالمية التاليةها من تستقي الدعوة أسسها ومناهجها وأساليب
تفاسريه  –  1 عب  الكرمي  املأثور،  القرآن   [ العلمي:  اللغوي،  الفقهي،  [  املعقول، 

 .  87وعلومه وأحكامه كبواابت لفهم النص الكرمي واستسبار أحكامه املقدسة  
والتقريرية  –   2 والعملية  القولية  املطهرة:  النبوية  عب  السنة  وسننها  ،  صحاحها 

تدبر وفهم صحيح ملمارسات رسول  شروحهاومسانيدها و  عليه  .. كمفاتيح  هللا صلى هللا 
 .وسلم الدعوية

لراشدين  ، وعلى رأسهم اخللفاء االصحابة رضوان هللا تعاىل عليهم  فهم وعمل  –   3
 .  رضوان هللا عليهم أمجعني

،  أعالم املسلمني إىل الذين يلوهنمفهومات واجتهادات التابعني واتبعيهم من    –  4
 مثل فاألمثل.  األ

 . اريخ اإلسالمي وتعاقباته السننية حركية الت –  5
الرتاكمات املعرفية والعلمية واخلباتية املادية واملعنوية األفقية والعمودية اليت   –   6

     .88.  .توصل إليها العامل من علوم ومعارف وخبات
فهم صحيح للدعوة، ومن  سلم أن ينطلق من  وهبذه املصادر املتنوعة ميكن للداعية امل

اإلسالمي للدين  سوي  ملختصور  متكامل  مشويل  منطلق  ومن  الدنيا  ،  احلياة  قضااي  تلف 
 

العزيزلمت  86 عدد  أمني  اف ر  مجعة  الدوسا  ملأصو ق ص  ق  اواعد  اببعر م ط د16عوع  ملمعت م  من     ق 
   24      13عد الدعوع  ىل مق ص  ق اوا  ملضام عدد الرمن سعيد111مل    110ق ص  العرل أساليع االالاع يف القرآن  

   95    89مل ص  16اف ر  مجعة أمنيق الدعوع اواعد ملأصو ق ص  87
ق ا زا رق الطدعة  س"مية تستقدو ارهنا ايفامس عشرق فار اهلدىق الدعوع االلمتوسا اف ر  حممد الغزا   88

  141     137ص   مق1988هـ 1408ق األملىل
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، لنشر دعوة هللا بني مجهور املدعوين وسائر املستقبلني للرسالة الدعوية كما أرادها  واآلخرة
للحفاظ   الدعوية األساسية  الصيانة  قواعد  تبارك وتعاىل أن تكون مراعيا  بنائه  املوىل  على 

 :  هذه القواعد الدعوية األساسية هي، و دعوي سليما من كل عوامل االحنرافال
 . : إقامة البناء الدعوي على تقوى هللاالقاعدة األوىل –  1
 .  ية: إرساء قاعدة األخوة يف هللاالقاعدة الثان –  2
 .س التواصي ابحلق والتواصي ابلصب: اعتماد أساالقاعدة الثالثة –  3
 . قاعدة الشورى واملناصحة والتشاور: اعتماد القاعدة الرابعة –  4
 .اد أساس الرفق والرمحة وحسن الظن: اعتمالقاعدة اخلامسة –  5
 .ماد قاعدة التطوع والعطاء والبذل: اعتدة السادسةالقاع –  6
 . ة: التزام سائر الثوابت الشرعيةالقاعدة السابع –  7
 .مل اإلحاطة واإلدراك والوعيفر عا: ضرورة تو القاعدة الثامنة –  8
 . والتخطيط واملتابعة بعد التنفيذ : اعتماد مبدإ التنظيمالقاعدة التاسعة –  9

 .  89: مراعاة عاملي التوازن والتكامل اشرةالقاعدة الع -10
 : ها احلكمي يف املنظومة التشريعيةموقع - الفرع الثالث –  3

، يصبح من مستلزماته  بساط البحثالدراسات الدعوية على  عندما يطرح موضوع  
والشرعية أيضا طرح السؤال التايل: )هل الدعوة إىل هللا فرض عني، أو املنهجية والعلمية  

 . ؟(سننية جب، أو سنة؟ أو ضرورة اجتماعية وحضارية، أو وافرض كفاية
منا أوالواحلقيقة أن اإلجاب تقتضي  السؤال  ، حتسس دوائر ومستوايت  ة على هذا 

، كما تقتضي منا أيضا مراعاة مجلة الظروف املنظومة التشريعية اإلسالمية   تكليفي يف احلكم ال
 . الدعوية حمليا وإقليميا وعامليا  والعوامل الزمانية واملكانية والكيانية والواقعية احمليطة ابلعملية 

 

 81مق ص  1991ذرملا االيدر اوركيق فار الولاصق امديةق ا زا رق الطدعة ال،افيةق  ق اح اف ر  لتاي يعن  89
   121  
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فقد تكون العملية الدعوية فرض عني نظرا لتوافرا لظروف والشروط املناسبة الزمانية  
املكانية والكيانية والواقعية للداعية املسلم أو للهيأة واملؤسسة واملنشأة الدعوية اإلسالمية،  و 

وقد تتحول إىل فرض كفاية ابلنسبة هلم عند انتفاء شرط من الشروط، أو زوال ظرف من  
لة  ، وانفلة يف حاة اثلثة، ومندواب يف حالة رابعةالظروف املناسبة، وقد تصبح واجبا يف حال

 . سة، ومستحبة يف حالة أخرىخام
احلكم   تتكيف ومستوايت  املكلفنيفهي  لعموم  املوضوع  ولتسقط على  التكليفي   ،

 :مستوايت احلكم التكليفي التاليةحسب  عاتق الدعاة املكلفني
داعية أو مؤسسة أو هيأة دعوية.. + توقيت زماين مناسب + رقعة جغرافية    –   1

الدعوة  دعوة وهداية وتبشري + ظروف واقعية معينة =  مكانية + كيان اجتماعي حباجة إىل  
 .فرض عني
. + توقيت زماين غري مناسب كوجود داعية .داعية أو مؤسسة أو هيأة دعوية  –  2

أفقه أو أعلم + رقعة جغرافية مكانية + كيان اجتماعي حباجة إىل دعوة وهداية وتبشري+  
 . فرض كفاية  الدعوةظروف واقعية معينة = 

داعية أو مؤسسة أو هيأة دعوية.. + توقيت زماين غري مناسب كوجود داعية   –  3
أفقه أو أعلم + رقعة جغرافية مكانية + كيان اجتماعي حباجة إىل تذكري فقط + ظروف  

 . الدعوة مندوبةواقعية معينة = 
داعية أو مؤسسة أو هيأة دعوية.. + توقيت زماين غري مناسب كوجود داعية   –  4

أعلم + رقعة جغرافية مكانية + كيان اجتماعي حباجة إىل تذكري فقط + ظروف    أفقه أو
 . الدعوة انفلةواقعية حسنة = 

داعية أو مؤسسة أو هيأة دعوية.. + توقيت زماين مناسب + رقعة جغرافية    –   5
وإذا أردان أن هنلك  ار روحيا + ظروف واقعية مرتدية } مكانية + كيان اجتماعي ضال ومنه

وكم من  ( } 16فق عليها القول فدمرانها تدمريا{ )اإلسراء:   ان مرتفيها ففسقوا فيهاقرية أمر 
الدعوة ضرورة سننية  ( =  3لون{ )األعراف:  قائ   قرية أهلكناها فجاءها ابسنا بياات أو هم
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 . حضارية
وعلى الرغم من أن الدعوة إىل هللا تعاىل وإىل دينه اإلسالم يف عمومها فريضة عامة 

  مل وع  ومن أحسن قوال ممن دعا إىل هللاجبة على كل املسلمني لقوله تعاىل: } اوشاملة وو 
 -ابلنسبة للدعاة املتخصصني  –( إالّ أهنا  32:  صاحلا وقال إنين من املسلمني{ )فصلت

ب مشروطيا  مورا  التكليفيمتور  احلكم  مستوايت  ُمتلف  الظروف ني  الجتماع  وتبعا   ،
 .  90تفائها  واملالبسات والشروط املعينة أو ان

املرجعية    األطرفنا على  تعر و والغاايت املطلوبة من الدعوة،  وبعد أن تبينا األهداف  
واملوقع احلكمي للدعوة اإلسالمية، فإننا سننتقل يف املطلب املوايل إىل    للدعوة اإلسالمية، 

 تبيان خصائص ومميزات وقواعد جناح الدعوة اإلسالمية. 
 املطلب الثالث 

 خصائص ومميزات وأنواع وقواعد جناح الدعوة 
 : خصائصها ومميزاهتا -الفرع األول –  1

   : ، وهي أهناعن سائر الدعوات الدينية األخرى للدعوة اإلسالمية خصائص متيزها
مصادرها وأطرها املرجعية املقدسة، وهي وحي من عند  دعوة رابنية يف أصوهلا و   –   1
 .هللا وتعاىل
، للكون وللوجود وللطبيعة وللحياة وللنظام  دعوة إجيابية يف نظرهتا وتصورها  –  2

، أو الفلسفات الوضعية املادية  وجدانيةقية األداين الروحانية الولإلنسان، على العكس من ب
 . خرىاأل

دوائر الوجود اإلنساين: الفردية،  ، يف تعامالهتا وتفاعالهتا بني دعوة واقعية مرنة –  3
 .  واجلمعية، واجلماهريية، والعاملية اإلنسانية

 

عديد حسلة  90 العمعمر  مسريع  ف راي يف  الشفابق  فار  االس"ميق  ابتلو  األملىلق  ق  الطدعة  هـ  1405ةق 
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احلياتية  ملية  وسطية يف تعاليمها ويف أسسها العقدية النظرية، ويف تطبيقاهتا الع  –   4
 ..والفرد واجلماعة، والداخل واخلارج ،بني الروح واملادة، والعقل والوجدان

ها وممارساهتا وغاايهتا وأهدافها، والغاية عندها ال أخالقية يف منطلقاهتا ووسائل  –  5
 . تبر الوسيلة 

وابتغ فيما  وحاهتا النظرية والعملية معا: } دعوة مشولية ومتكاملة يف مناهجها وطر   –  6
 . (77من الدنيا..{ )القصص:  نصيبك   اآلخرة وال تنس  اتك هللا الدارآ

 .ة إنسانية يف تعاليمها وتوجهاهتا، زماان ومكاان وكيااندعوة عاملي –  7
 ، وجتديدية من كل أشكال العبودية واالسرتقاقدعوة حتريرية  –  8

 .  91تغيريية حنو األفضل  
  :أنواعها -الفرع الثاين –  2

ولكل واحد منه حاجته ألحد فين اخلطابة أو احلوار،  العمل الدعوي أنواع عديدة،  
 :  التايل اأشهرهو 

 . ، حتتاج )للحوار والتبليغ اخلافت(رية اخلافتةالدعوة الس –  1
 .  ، حتتاج )للخطبة واملناظرة واجملادلة..(الدعوة العلنية اجلهرية –  2
 . داعي إىل )احلوار واالتصال الشخصي(، وحيتاج الالدعوة الشخصية املباشرة –  3
، وحيتاج اخلطيب إىل )فن اخلطابة واحلوار  اجلمعية املباشرة وغري املباشرة  الدعوة   –   4

 .  العام واحملاضرة..(
 . ، حتتاج )للخطبة واملناظرة واجملادلة..(الدعوة اجلماهريية –  5
 .  ، حتتاج )للخطابة العامة(الدعوة اإلنسانية –  6
 .  ، حتتاج لكل فنون القولالدعوة القولية  –  7

 

      7ق ص  لإلس"مق ،ركة الشفابق ا زا رق فملن طدعةق فملن اتريخيوسع القرااملنق ايف ا ص العامة    91
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 .  الدعوة النموذجية العملية  –  8
 .  الدعوة املباشرة –  9

 .  ة غري املباشرةالدعو  -10
 .  الدعوة األسرية -11
 .الدعوة القومية والوطنية  -12

 . الدعوة الليلية -13 
 .  الدعوة النهارية -14
 .  الدعوة املكتوبة –  15
 .  الدعوة املسموعة –  16
 .  الدعوة املرئية التلفزيونية –  17
 .92.  .الدعوة اإللكرتونية وشبكات التواصل االجتماعي -18

واحلوار  اخلطابة  وعلوم  فنون  إىل  حتتاج  الدعوية  واألمناط  التوجهات  سائر  وهكذا 
 وتوابعهما.. 

أ أم هيأة  املسلم فردا كان  للداعية  الدعوة ميكن  املشكلة لركن  ن  وهبذه املكوانت 
)لقمانينطل مقاصدي غائي دعوي }واقصد يف مشيك{  ببعد  أطر  18:  ق  من  ويعّب   ،)

لنسبية، لتنري له طريقه الدعوي  مرجعية متنوعة بني القداسة الرابنية املطلقة والتجربة البشرية ا
، حبسب  (، يف أترجحات حكمية منسجمة39من شيء{ )األنعام:    ما فرطنا يف الكتاب} 

فلوال نفر  لية الدعوية، مصداقا لقوله تعاىل: } الكيانية والواقعية للعماألطر الزمانية واملكانية و 
قوم ولينذروا  الدين  يف  ليتفقهوا  طائفة  منهم  فرقة  لعلهم من كل  إليهم  رجعوا  إذا  هم 

 

ال سرية ملفعوع مجاهريية ق فعوع جفرية  فعوع ا ماهري الدعوع  ىل اسمني  اسم الدكتور عدد م الزبري يف كتابه  92
اطرق عدف   قطاب ململسا و التسديدق كتاب األمةق فعوع ا ماهري معوقي ايف ر  عدد م الزبري عدد الرمن ال لرفيةق اف

م ملاالت ا ق فار  ق مدةو  ىل عموم االع"  ملأمد عيساملن46مل    45مل    42مل    41ق  ص  هـ1421ق ربيا أمل   76
    80مق ص 2014العتاب اوديثق القاهرعق الطدعة األملىلق 



87 

 

تعاىل، مصداقا    ( مبزا اخلصائص السامية واملميزات النبيلة لدعوة هللا123:  حيذرون{)التوبة
من عذاب    بوا داعي هللا وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم وجيركماي قومنا أجيلقوله تعاىل: } 

ه أولياء أولئك يف  يف األرض وليس له من دون  زجفليس مبع  ومن ال جيب داعي هللا  أليم *
 . 93(  31، 30: األحقافضالل مبني{ )

 :اعد أساسية يف جناح العمل الدعويقو  - الفرع الثالث –  3
األساسية لنجاح  حيتاج القائم ابلعمل الدعوي إىل االنضباط مبجموعة من القواعد  

 عمله الدعوي، وهذه القواعد هي:
 .  سبيل النجاة يف الدنيا واآلخرة: الدعوة إىل هللاالقاعدة األوىل –  1
 . رجال واحدا خري لك من محر النعم : ألن يهدي هللا بكالقاعدة الثانية –  2
 . االستجابة: األجر يقع جملرد الدعوة وال يتوقف على القاعدة الثالثة –  3
 . رتبة املبلغ وأن يسعى إىل البالغ: على الداعية أن يصل إىل القاعدة الرابعة –  4
 . الرابيند البشري وهو يطلب املدد  : على الداعية أن يقدم اجله القاعدة اخلامسة  –   5
 .مرآة دعوته والنموذج املعب عنها: الداعية القاعدة السادسة –  6
 .خاطبوا الناس على قدر عقوهلم :القاعدة السابعة –  7
الدعوة وصياغة النفس  : االبتالء سنة هللا وهو السبيل إىل متثل  القاعدة الثامنة  –  8

         .وفق العقيدة
  .وة واسع فليتخري الداعية لدعوته: جمال الدعالقاعدة التاسعة –  9

 . رة: الزمن عنصر من عناصر الدعوةالقاعدة العاش -10
 . وهي تقوم على التخطيط واملتابعة  ،احلادية عشرة: الدعوة فن وقيادةالقاعدة    -11
 . الدعوة صورة أكيدة من صور اجلهاد: القاعدة الثانية عشرة  -12
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 . ريفة ال تباع ابألغراض الدنيويةش: الدعوة سلعة القاعدة الثالثة عشرة  -13
 . مل أساسي يف كسبه: التعرف على املدعو عاالقاعدة الرابعة عشرة -14
  : املعاصرة ومعرفة البيئة العامة من أسباب جناح الدعوة القاعدة اخلامسة عشرة  -15

94. 
وبعد أن تبينا يف هذا املطلب خصائص ومميزات وأنواع وقواعد جناح الدعوة، وتبينا  
من قبله يف املطلبني السابقني مفهوم علم الدعوة لغة واصطالحا وأهداف ووظائف الدعوة،  
عليه وسلم وصحابته   من خطبة رسول هللا صلى هللا  مناذج  لتقدمي  الثاين  املبحث  أنيت يف 

   اخللفاء الراشدين منهم.  الكرام، مقتصرين على
 املبحث الثاين 
 طبه الدعوية عليه الصالة والسالم مناذج من خ

سنقدم يف هذا املبحث مناذج من خطبه عليه الصالة والسالم ومن خطب أصحابه  
رضوان هللا عليهم، مقتصرين على اخللفاء الراشدون األربعة والسيدة عائشة أم املؤمنني رضي  

 وذلك وفق املطلبني اآلتيني، ومها:  عنها.هللا 
 . مناذج من خطبه  -املطلب األول –  1
 ب صحابته رضوان هللا عليهم.مناذج من خط  -املطلب الثاين –  2

 املطلب األول
 مناذج من خطبه صلى هللا عليه وسلم

إن اخلطابة كانت وال تزال من أهم وسائل الدعوة إىل هللا تعاىل ابللسان، وال نتجاوز  
حلقيقة كثرياا إن قلنا: إن اخلطابة هي أهم وسائل الدعوة اإلسالمية، ففي بداية الدعوة كان ا

ربه له    ألمر  - صلى هللا عليه وسلم–للخطابة الدور الرئيسي يف التبليغ، حيث امتثل النيب  
(، }َوأَْنِذْر َعِشريََتَك اأْلَقْـَرِبنَي{ 2،  1ابلدعوة جهراا }اَي أَيُـَّها اْلُمدَّثِّر * ُقْم فَأَْنِذْر{ )املدثر:  
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 (. 94(، }فَاْصدَْع مبَا تـُْؤَمُر َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشرِِكنَي{ )احلجر: 214)الشعراء: 
اخلطابة سالحه يف التبليغ.    -وسلمصلى هللا عليه  –ملا نزلت هذه اآلايت جعل النيب  

قال: ))ملا نزلت هذه اآلية: }َوأَْنِذْر َعِشريََتَك   - رضي هللا عنه– روى الرتمذي عن أيب هريرة 
قريشاا فعم وخص؛ فقال: اي معشر قريش    -صلى هللا عليه وسلم–اأْلَقْـَرِبنَي{ مجع رسول هللا  

ا وال نفعاا. اي معشر عبد مناف أنقذوا  أنقذوا أنفسكم من النار فإين ال أملك من هللا ضرًّ 
أنفسكم من النار فإين ال أملك لكم من هللا ضرًّا وال نفعاا. اي معشر بين قصي أنقذوا أنفسكم 
من النار فإين ال أملك لكم من هللا ضرًّا وال نفعاا. اي معشر بين عبد املطلب أنقذوا أنفسكم 

 نفعاا. اي فاطمة بنت حممد أنقذي نفسك من  من النار فإين ال أملك لكم من هللا ضرًّا وال
قرابة   لك  إن  أي:  ببالهلا((  إن لك رمحا وسأبلها  نفعاا،  أملك لك ضرًّا وال  فإين ال  النار 

 .95  ا كما أمرين هللا سبحانه وتعاىلوسأصله
 : خطبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الشهريةوهذه 

.  لكم هناية فانتهوا إىل هناايتكم  . وإنمعاملكمن لكم معامل فانتهوا إىل  أيها الناس إ))
قد    ، وبني أجلقد مضى ال يدري ما هللا صانع به  : بني أجلفتنيوإن العبد املؤمن بني ُما

بقي ال يدري ما هللا قاض فيه. فليتزود العبد من نفسه لنفسه، ومن حياته ملوته، ومن شبابه  
. والذي نفسي  لكم، وأنتم ُخلقتم لآلخرة  لكبه، ومن دنياه آلخرته. فإن الدنيا قدُ خلقت

ل قويل هذا ، أقو دنيا من دار إالّ اجلنة أو النار ، وال بعد الستعتببيده ما بعد املوت من م
 . ((وأستغفر هللا يل ولكم

وهذه مناذج من خطبه صلى هللا عليه وسلم الدعوية، نقتطف شذرات منها لنتبني  
 ة اإلسالمية يف طور الدعوة املكية واملدنية. دورها ومكانتها وأمهيتها يف جناح الدعو 

 : أسلوب الدعوة اجلمعية اجلهرية  -الفرع األول –  1
بعد أن تشدد هللا عليه    وهو األسلوب الذي اختذه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
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العرب  ابجلهر لسائر  وتبليغها  آمرا  ابلدعوة،  األقربني، مث  ،  بعشريته  يبدأها  أن  بقبيلته  إايه 
علي بن أيب   ، ولذلك تروي كتب الصحاح والسري واملغازي عن ابن عباس عنالكبى قريش

ملا نزلت هذه اآلية على  ال علي بن أيب طالب رضي هللا عنه: ))، قطالب رضي هللا عنهم
خفض جناحك ملن اتبعك من  وأنذر عشريتك األقربني * واسول هللا صلى هللا عليه وسلم } ر 

ومي  هبا ق   –عرفت أين إن ابدأت قومي هبا  ل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))ا، قاملؤمنني{ 
: إن مل تفعل ما أمرك به رأيت منهم ما أكره، فصمت(( فجاءين جبيل فقال: ))اي حممد  –
: ول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال، قال علي رضي هللا عنه فدعاين رس بك عذبك ابلنار((ر 
لنا اي علي شاة على صاع من    ، فاصنعمرين أن أنذر عشرييت األقربنيد أاي علي إن هللا ق))

،   امجع يل بين عبد املطلب((. ففعلت ، مثأعد لنا عس لنب العس القدح الضخم، و طعام
أر  يومئذ وهم  له  ينقصونفاجتمعوا  أو  يزيدون رجال  أبو طالب بعون رجال  أعمامه  فيهم   ،

إليهم تلك    أبو هلبومحزة والعباس و  م رسول هللا صلى هللا عليه  وقال هل   ،اجلفنةفقدمت 
، مث قال  لوا عنه ما نرى إال آاثر أصابعهم، فأكل القوم حىت هنوسلم: ))كلوا ابسم هللا((

، فلما أراد رسول هللا  ، فسقيتهم فشربوا(( عليه وسلم: ))اسقهم اي علي رسول هللا صلى هللا
 فقال: )هلّد ما سحركم صاحبكم(،  مهم بدره أبو هلب لعنه هللاصلى هللا عليه وسلم أن يكل

 . هم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ومل يكلمفتفرقوا
، ويف كل يوم يعرتضه عمه أبو  املأدبة ثالثة أايم  وأعاد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

عرب  اي بين عبد املطلب إين وهللا ما أعلم شااب من ال، ويف اليوم الرابع بدرهم قائال: ))هلب
   .96((  ين قد جئتكم أبمر الدنيا واآلخرة، إجاء قومه أبفضل مما جئتكم به 

 :  دعوته ابألسلوب اجلمعي -الفرع الثاين –  2
ادي عليه الصالة والسالم مع ومن أساليبه يف الدعوة اجلهرية اجلمعية صنيعه اإلشه

عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: ))ملا أنزل هللا }وأنذر    ، فقد روي بطرق ُمتلفة قومه
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: ))اي  ىإىل الصفا، فصعد عليه مث اند  م{ أتى النيب صلى هللا عليه وسلعشـريتك األقربني
ال رسول هللا  ، فقصباحاه(( فاجتمع الناس إليه، بني رجل جييء إليه، وبني رجل يبعث رسوله

، أرأيتم لو أخبتكم أن  ملطلب، اي بين فهر، اي بين كعباي بين عبد اصلى هللا عليه وسلم: ))
كم صدقتموين، قالوا: نعم، قال: ))فإين نذير لكم  خيال بسفح هذا اجلبل تريد أن تغري علي

هلب: تبا لك سائر اليوم، أما دعوتنا إالّ هلذا، وأنزل هللا    بني يدي عذاب شديد((، فقال أبو
 .تعاىل: }تبت يدا أيب هلب وتب{((

وعشائر  وهو ينادي بطون    ادت عائشة رضي هللا عنها قوله عليه الصالة والسالموز 
 .97((  قريش: ))اي فاطمة بنت حممد، اي صفية بنت عبد املطلب، اي بين عبد املطلب..

دائرة   والسالم يف  الصالة  عليه  توسعه  يتبني  يكاد  هذا  الدعوي  موقفه  فالناظر يف 
ة ليشمل سائر أفراد القبيلة وعدم رده عليه الصالة  املخاطبني، الذي تعدى نطاق العشري 

ه سورة خاصة به يف  ، الذي أفرد خلصمعلى معارضة له، بل فوض أمره هلل تعاىل   والسـالم
 .القرآن الكرمي

 :وة الفردية واجلمعية اجلهرية معاأسلوب الدع - الفرع الثالث –  3
الفردية السرية مبفردهأسل  طبق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على  ،  وب الدعوة 

، ودون  الدعوة الفردية اجلهرية مبفرده، كما مارس أسلوب  خوف وحذر من تنبه وتيقظ قريش
عوته عمه محزة، وعمر بن اخلطاب  ، كداملستهرتين وغريهم من سفهاء قريشأن أيبه برعونة  
 .  رضي هللا عنهما

مارس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أسلوب الدعوة اجلمعية السرية كدعوته  كما  
القبيل كثرية يف السرية  طلب إىل داره حلضور مأدبة الطعاملبين عبد امل ، واألمثلة من هذا 

 النبوية. 
روى بطرق  ، إذ يالفردية واجلمعية اجلهريةولعل حادثة اإلراشي أبلغ مثال عن دعوته  
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بو جهل بن هشام، فمطله  ، فابتاعها منه أن إراش، قدم إببل له إىل مكةُمتلفة أن رجال م
جالس   لم ، ورسول هللا صلى هللا عليه وسل اإلراشي حىت وقف على اندي قريش، فأقبأبمثاهنا

كم بن هشام فإين  اي معشر قريش من رجل يُعديين على أيب احل  : ، فقاليف انحية املسجد
  إىل رسول هللا  – : ترى ذلك  حقي، فقال أهل اجمللس  غريب وابن سبيل، وقد غلبين على 

اذهب إليه   –داوة  ، ملا يعلمون ما بينه وبني أيب جهل من العيهزؤون به صلى هللا عليه وسلم
 . فهو يؤديك عليه

فقام    ، ه وسلم، فذكر له ذلكفأقبل اإلراشي حىت وقف على رسول هللا صلى هللا علي
فخرج رسول هللا صلى    ل ممن معهم: اتبعه فانظر ما يصنع؟أوه قام معه قالوا لرج، فلما ر معه

(، فخرج  (حممد، فاخرج) ؟ قال: )هذا  : من حىت جاءه فضرب عليه اببه، فقال  هللا عليه وسلم 
قال: ال تبح  ،  نه، فقال: ))َاعط هذا الرجل حقه((، وقد انتقع لو إليه وما يف وجهه قطرة دم
، مث انصرف رسول هللا صلى  فدخل فخرج إليه حبقه فدفعه إليه   : حىت أعطيه الذي له، قال

وسلم عليه  لشأنك((  هللا  ))احلق  لإلراشي:  اإلر وقال  فأقبل  ذلك  ،  على  وقف  اشي حىت 
جاء الرجل الذي بعثوا معه فقالوا:  . و لذي يل، فقد أخذت ااجمللس فقال: جزاه هللا خريا

ه اببه فخرج وما  ا هو إالّ أن ضرب علي. وهللا موحيك ماذا رأيت؟ قال: عجبا من العجب
معه روحه، فقال: أعط هذا الرجل حقه، فقال: نعم ال تبح حىت أخرج إليه حقه، فدخل  

هللا ما    هل فقالوا له: ويلك مالك؟ فومث مل يلبث أن جاء أبو ج  .فأخرج إليه حقه فأعطاه
وته،  ، ومسعت صيبهللا ما هو إالّ أن ضرب علي اب؟ ورأينا مثل ما صنعت؟ فقال: وحيكم

وال    ،فملئت رعبا، مث خرجت إليه، وأن فوق رأسه لفحال من اإلبل، ما رأيت مثل هامته
   .98(  (. هللا لو أبيت ألكلين قصرته، وال أنيابه لفحل قط، فو

 : ابلقرآن تهمواجهخطابته و  - الفرع الرابع –  4
وغريها عن جابر بن عبد هللا قال: ))اجتمعت    تنقل مصادر السرية النبوية املطهرة
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ليأت هذا الرجل الذي فرق  : انظروا أعلمكم ابلسحر والكهانة والشعر فقريش يوما فقالوا
ما نعلم أحدا    :ه ولينظر ماذا يرد عليه. فقالوا، فليكلممجاعتنا، وشتت أمران، وعاب ديننا

،  تبة فقال: اي حممد، أنت خري أم عبد هللاغري عتبة بن ربيعة، فقالوا: أنت أاب الوليد، فأاته ع
كت رسول  ، فسنت خري أم عبد املطلب: أكت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. فقالفس

، فقد عبدوا اآلهلة اليت خري منك: فإن كنت تزعم أن هؤالء  هللا صلى هللا عليه وسلم، قال
رأينا سخلة   ما  ، وإان وهللانك خري منهم فتكلم حىت نسمع قولكعبت، وإن كنت تزعم أ

،  نا، وفضحتنا يف العرب، وعبت دينقط أشأم على قومه منك، فرقت مجاعتنا، وشتت أمران
، وهللا ما ننتظر إالّ مثل صيحة  لقد طار فيهم أن يف قريش ساحرا، وأن يف قريش كاهناحىت

،  اجة عضنا إىل بعض ابلسيوف حىت نتفاىن، أيها الرجل، إن كان إمنا بك حاحلبلى أن يقوم ب
 أي نساء قريش شئت ، وإن كان إمنا بك الباءة فاخرتعنا لك حىت تكون أغىن قريش رجالمج

ال رسول  ، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ]فرغت[ قال: نعم، فقفلنزوجك عشرا
الرمحن اهللا صلى هللا عليه وسلم: ] الرحيمبسم هللا  الرمحن  من  تنزيل  ، كتاب  لرحيم حم 

تكم صاعقة مثل .. فإن أعرضوا فقل أنذر ان عربيا لقوم يعلمون.. إىل أن بلغت آايته قرآفصل
ما عندك غري هذا عتبة: حسبك،  قال  إىل قريش ،  صاعقة عاد ومثود[،  فرجع  قال: ال. 

: فهل أجابك؟  ، قالوايئا أرى أنكم تكلمونه إالّ كلمته: ما تركت ش، قال: ما وراءكفقالوا
ذركم صاعقة مثل غري أنه أن ،صبها بنية ما فهمت شيئا مما قال : ال والذي نفقال: نعم، قال

: ال وهللا ما  لرجل ابلعربية، وال تدري ما قال. قال: ويلك يكلمك اصاعقة عاد ومثود. قالوا
 .99. وانشدته الرحم أن يكف عن الصاعقة مت شيئا مما قال غري ذكر الصاعقةفه

 : االستغناءالعفة و لدعوة إىل اب خطبته  -الفرع اخلامس –  5
ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قال: اجتمع  تنقل مصادر السرية النبوية املطهرة عن  

ند ظهر الكعبة، فقال بعضهم ، وعدد أمساءهم بعد غروب الشمس ععلية من أشراف قريش
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اف قومك  ، فبعثوا إليه أن أشر بعثوا إىل حممد فكلموه، وخاصموا حىت تعذروا فيه: البعض
يظن أنه    ، وهول هللا صلى هللا عليه وسلم سريعا، فجاءهم رسو اجتمعوا إليك ليكلموكقد  

يصا حيب رشدهم، ويعز عليه عنتهم، حىت جلس إليهم.  ، وكان حر قد بدا هلم يف أمره بدو
أدخل على ، وإان وهللا ال نعلم رجال من العرب  فيك: اي حممد إان قد بعثنا إليك لنعذر  فقالوا

على قومك، لقد شتمت اآلابء، وعبت الدين، وسفهت األحالم، وشتمت  قومه ما أدخلت  
. فإن كنت إمنا  إالّ وقد جئته فيما بينك وبيننا  ، وما بقي من قبيحاآلهلة، وفرقت اجلماعة
ا ، وإن كنت إمنب ماال مجعنا لك من أموالنا، حىت تكون أكثران ماالجئت هبذا احلديث تطل

، وإن كان هذا الذي وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا  ،تطلب الشرف فينا سودانك علينا
. فقال  الطب حىت نبئك منه أو نعذر فيه  أيتيك رئيا قد غلب عليك بذلنا أموالنا يف طلب 

جئتكم مبا جئتكم به أطلب أموالكم، ، ما  : ))ما يب ما تقولونرسول هللا صلى هللا عليه وسلم
وأمرين  ،   بعثين إليكم رسوال، وأنزل علي كتاابوال الشرف فيكم، وال امللك عليكم، ولكن هللا

، فإن تقبلوا مين ما جئتكم به  أن أكون لكم بشريا ونذيرا، فبلغتكم رسالة ريب ونصحت لكم 
هللا حىت حيكم هللا بيين وبينكم(،    ، وإن تردوه علي أصب ألمر آلخرةفهو حظكم من الدنيا وا

أنه ليس أحد من  ، فقد علمت  ا عليككنت غري قابل منا ما عرضن  : فإنفقالوا اي حممد
، فسل لنا ربك الذي بعثك مبا بعثك  الناس أضيق بالدا، وال أقل ماال، وال أشد عيشا منا

، وليجر فيها أهنارا كأهنار   ضيقت علينا، ولبسط لنا بالدانبه فليسري عنا هذه اجلبال اليت
والعر  آابئناالشام  من  من مضى  لنا  وليبعث  وليكناق،  يبع  ،  بن  فيمن  قصي  منهم  لنا  ث 

إن فعلت ما سألناك  ؟ فسأهلم عما تقول، أحق هو أم ابطل، فإنه كان شيخا صدوقا فن كالب
عند  وصدقوك صدقناك منزلتك  بعه  تقول، وعرفنا  بعثك رسوال كما  وأنه  فقال هلهللا،  م  . 

، فقد ، إمنا جئتكم من عند هللا مبا بعثين بهرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))ما هبذا بعثت
، وإن تردوه علي بلوه فهو حظكم يف الدنيا واآلخرة، فإن تقبلغتكم ما أرسلت به إليكم
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 . 100((  هللا حىت حيكم هللا بيين وبينكم أصب ألمر
 اخلطابة وسيلة الستقبال الوفود:  - الفرع السادس –  6

النيب   اختذ  وسلم–كذلك  عليه  هللا  استقباله    اخلطابة   - صلى  عند  للدعوة  وسيلة 
للوفود، اليت كانت تتواىل عليه معربة عن قبوهلا لإلسالم ديناا، كما كانت اخلطابة منهج النيب  

يف توجيه قيادة اجليوش اإلسالمية الذاهبة لنشر اإلسالم يف كافة    -صلى هللا عليه وسلم–
 للخطابة أبن خيطب حبضرته  أيمر َمن يراه أهالا   - صلى هللا عليه وسلم–األحناء، وكان النيب  

 صلى هللا عليه وسلم. –
من وفد بين متيم، حني دخل الوفد    -صلى هللا عليه وسلم–ويتضح هذا يف موقفه  

اي  : )من وراء حجراته  -صلى هللا عليه وسلم–إىل املسجد النبوي الشريف واندوا رسول هللا  
فخرج    - صلى هللا عليه وسلم–   حممد اخرج إلينا، اي حممد اخرج إلينا، فآذى ذلك رسول هللا 

- عليه الصالة والسالم–إليهم؛ فقالوا: اي حممد جئناك نفاخرك فأذن لشاعران وخطيبنا، فقال  
: ))قد أذنت خلطيبكم فليقل(( فقام أحدهم فقال: احلمد هلل الذي له علينا الفضل واملن  

ملعروف، وجعلنا أعز أهل وهو أهله، الذي جعلنا ملوكاا ووهب لنا أمواالا عظاماا نفعل فيها ا
وس الناس وأويل فضلهم،  ؤ ، فمن مثلنا يف الناس؟! ألسنا بر املشرق وأكثره عدداا وأيسره عدة

اإلكثار فيما  فمن فاخران فليعدد مثل ما عددان، وأن لو نشاء ألكثران الكالم ولكننا حنيا من  
أعطاان وإان نُعرف بذلك، أقول هذا ألن أتتوا مبثل قولنا وأمر أفضل من أمران، مث جلس،  

 لثابت بن قيس: ))قم فأجب الرجل يف خطبته((.  -صلى هللا عليه وسلم–فقال رسول هللا 
احلمد هلل الذي السموات واألرض خلقه، قضى  ))فقال:    - رضي هللا عنه–فقام اثبت  

ووسع كرسيه السموات واألرض، ومل يك شيء قط إال من فضله، مث كان من   فيهن أمره،
، أكرمه نسباا وأصدقه حديثاا وأفضله   قدرته أن جعلنا ملوكاا، واصطفى من خري خلقه رسوالا
حسباا، فأنزل عليه كتابه وائتمنه على خلقه، فكان خرية هللا من العاملني. مث دعا الناس إىل 
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املهاجرون من قومه وذوي رمحه، أكرم   -صلى هللا عليه وسلم– هللا    اإلميان به فآمن برسول
، مث كان أول اخللق إجابة واستجاب  الناس حسباا وأحسن الناس وجوهاا، وخري الناس فعاالا

– حنن، فنحن أنصار هللا ووزراء رسوله    - صلى هللا عليه وسلم–هلل حني دعاه رسول هللا  
 يؤمنوا ابهلل، فمن آمن ابهلل ورسوله منع منا ماله  نقاتل الناس حىت  -صلى هللا عليه وسلم

ودمه، ومن كفر جاهدانه يف هللا أبداا، وكان قتله علينا يسرياا. أقول قويل هذا وأستغفر هللا يل  
 . ((وللمؤمنني واملؤمنات، والسالم عليكم ورمحة هللا

 خطبة حجة الوداع:  - الفرع السابع –  7
حجة الوداع قوهلم: )).. فلما كان يوم الرتوية   جاء يف كتب السري والسنن عن خطبة 

توجهوا إىل مىن فأهلوا ابحلج، وركب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فصلى هبا الظهر والعصر 
واملغرب والعشاء والفجر، مث مكث قليال حىت طلعت الشمس وأمر بقبة له من شعر فضربت 

تشك قريش إال أنه واقف عند املشعر  له بنمرة، فسار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال  
احلرام كما كانت قريش تصنع يف اجلاهلية، فأجاز رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت أتى  

هبا.   فنزل  بنمرة،  له  قد ضربت  القبة  فوجد  زاغت  عرفة  إذا  أمر ابلقصواء حىت  الشمس 
إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم   : )فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال

كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا. أال كل شئ من أمر اجلاهلية حتت قدمي  
موضوع، ودماء اجلاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن احلارث،  

سرتضعا يف بين سعد فقتلته هذيل، وراب اجلاهلية موضوع، وأول راب أضعه من رابان راب  كان م
العباس بن عبد املطلب فإنه موضوع كله. واتقوا هللا يف النساء، فإنكم أخذمتوهن أبمانة هللا  
واستحللتم فروجهن بكلمة هللا، ولكم عليهن أال يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن  

ن ضراب غري مبح، وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن ابملعروف. وقد تركت فيكم  ذلك فاضربوه
ما مل تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب هللا. وأنتم تسألون عين، فما أنتم قائلون؟ قالوا:  

 بة يرفعها إىل السماء وينكتها نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت. فقال إبصبعه السبا
   هد ثالث مرات.على الناس: اللهم اشهد اللهم اش
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مث أذن مث أقام، فصلى الظهر مث أقام فصلى العصر ومل يصل بينهما شيئا. مث ركب  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت أتى املوقف فجعل بطن انقته القصواء إىل الصخرات،  
وجعل جبل املشاة بني يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حىت غربت الشمس وذهبت  

 حىت غاب القرص، وأردف أسامة بن زيد خلفه، ودفع رسول هللا صلى هللا الصفرة قليال 
 .101  ((.عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حىت إن رأسها لتصيب مورك

 : أسامةجيش خطبة بعث  -الفرع الثامن  –  8
قال ابن إسحاق: وبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أسامة بن زيد بن حارثة إىل  
الشام، وأمره أن يوطئ اخليل ختوم البلقاء والداروم من أرض فلسطني، فتجهز الناس وأوعب 
مع أسامة املهاجرون األولون. قال ابن هشام: وهو آخر بعث بعثه رسول هللا صلى هللا عليه  

ري: حدثنا إمساعيل، حدثنا مالك، عن عبد هللا بن دينار، عن عبد هللا بن  وسلم. وقال البخا
عمر، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن الناس  

إن تطعنوا يف إمارته فقد كنتم تطعنون يف  ))يف إمارته، فقام النيب صلى هللا عليه وسلم فقال:  
وامي هللا إن كان خلليقا لإلمارة وإن كان ملن أحب الناس إيل، وإن هذا    إمارة أبيه من قبل،

 . ورواه الرتمذي من حديث مالك وقال حديث صحيح حسن. ((ملن أحب الناس إيل بعده
من   فكان  األولني واألنصار يف جيشه،  املهاجرين  من  الكبار  من  انتدب كثري  وقد 

ن فيهم فقد غلط، فإن رسول هللا صلى  أكبهم عمر بن اخلطاب. ومن قال إن أاب بكر كا
 هللا عليه وسلم اشتد به املرض وجيش أسامة ُميم ابجلرف. 

 خطبة قبيل وفاته: - الفرع التاسع –  9
أبو  بن إمساعيل  بن عيسى، حدثنا موسى  ابن أيب قماش وهو حممد  عمران   حدثنا 
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 بن أانس الليثي،  اجلبلى، حدثنا معن بن عيسى القزاز، عن احلارث بن عبد امللك بن عبد هللا
عن القاسم بن يزيد بن عبد هللا بن قسيط، عن أبيه، عن عطاء، عن ابن عباس، عن الفضل 
بن عباس، قال: أاتين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، وقد عصب  
رأسه فقال: خذ بيدي اي فضل. قال: فأخذت بيده حىت قعد على املنب. مث قال: اند يف  

فقام رسول هللا صلى هللا عليه  ا فاجتمعوا  الصالة جامعة. قال:  فناديت:  لناس اي فضل. 
أما بعد، أيها الناس إنه قد دان مين خلوف من بني أظهركم، ولن تروين  ))وسلم خطيبا فقال:  

يف هذا املقام فيكم، وقد كنت أرى أن غريه غري مغن عين حىت أقومه فيكم، أال فمن كنت  
هذا ظهري فليستقد، ومن كنت أخذت له ماال فهذا مايل فليأخذ منه،  جلدت له ظهرا ف 

ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد، وال يقولن قائل: أخاف الشحناء من قبل  
رسول هللا، أال وإن الشحناء ليست من شأين وال من خلقي، وإن أحبكم إيل من أخذ حقا  

. قال: فقام منهم  ((وليس ألحد عندي مظلمةإن كان له علي أو حللين فلقيت هللا عز وجل  
أما أان فال أكذب قائال وال مستحلفه  ))رجل فقال: اي رسول هللا يل عندك ثالثة دراهم. فقال:  

على ميني، فيم كانت لك عندي؟ قال: أما تذكر أنه مر بك سائل فأمرتين فأعطيته ثالثة 
دراهم. قال: أعطه اي فضل. قال: وأمر به فجلس. قال: مث عاد رسول هللا صلى هللا عليه  

شئ فلريده. فقام رجل    وسلم يف مقالته األوىل. مث قال: اي أيها الناس من عنده من الغلول
فقال: اي رسول هللا عندي ثالثة دراهم غللتها يف سبيل هللا. قال: فلم غللتها؟ قال: كنت  
إليها حمتاجا قال: خذها منه اي فضل. مث عاد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف مقالته األوىل 

إليه رجل فقال: اي   وقال: اي أيها الناس من أحس من نفسه شيئا فليقم أدعو هللا له. فقام
رسول هللا إين ملنافق وإين لكذوب وإين لنئوم. فقال عمر بن اخلطاب: وحيك أيها الرجل!  

بن اخلطاب    لقد سرتك هللا لو سرتت على نفسك. فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: مه اي
إذا شاء.   فضوح الدنيا أهون من فضوح اآلخرة، اللهم ارزقه صدقا وإمياان وأذهب عنه النوم

 . ((مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: عمر معي وأان مع عمر واحلق بعدي مع عمر
 واخلالصة:
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النيب    تبينا اآلن كان خيطب كل أسبوع وكل    -صلى هللا عليه وسلم– السر يف أن 
عيد، وخيطب أو ينيب عنه أمرياا خيطب يف وفود احلجيج عند جبل الرمحة، وألمهية اخلطابة  

يف كافة  ومكان شعائره،  أهم  من  شعرية  احلنيف  اإلسالم  جعلها  اإلسالمية  الدعوة  يف  تها 
املناسبات الدينية والدنيوية؛ دعماا للحق وهدماا للباطل. ومن أهم هذه املناسبات: مناسبات  
أسبوعية وأخرى سنوية واثلثة طارئة، ففي كل أسبوع حيتشد املسلمون يف املسجد اجلامع؛  

 هللا تعاىل يذكر به ويعلم دينه، ويف كل عيد جيتمع الرجال والنساء يف  ليسمعوا داعية إىل
امليادين الرحبة، أو يف املصليات احمليطة ابلقرية ليسمعوا التوجيه املناسب بعد صالة العيد، 
ويف كل موسم جامع للحجيج تلتقي وفود األمة اإلسالمية املرتامية األطراف حول عرفة،  

خطري   خطاب  إىل  الطارئة  لتستمع  األمور  ويف  ومبادئها،  قضاايها  ويشرح  شئوهنا  يتناول 
كاخلسوف والكسوف واجلدب جيتمع املسلمون للصالة واالبتهال إىل هللا تعاىل، ولسماع  
خطيب يذكرهم بنعم هللا تعاىل على الناس خاصة، وسننه يف خلقه عامة، وخيوفهم مبا أراهم 

 أو حيدث هلم ذكراا.  هللا تبارك وتعاىل من اآلايت لعلهم يتقون
إن فضل اخلطابة عظيم وشرفها جسيم، وفضل العلوم والصناعات وشرفها إمنا هو  

الناس إىل احلقائق،    بشرف غاايهتا وأهدافها، وللخطابة غاية ذات شأن خطري وهي إرشاد
ومحلهم على ما ينفعهم يف العاجل واآلجل، وفوائد اخلطابة مجة؛ فاخلطابة تنقل السامع من 
موقف إىل آخر، ومن عقيدة إىل أخرى ابعثة يف السامع نزعة للعمل اإلجيايب فيما كان يقف 

 موقفاا سلبيًّا، فغاية اخلطابة هي حتويل األفكار الذهنية اجلامدة إىل عواطف متحركة.
الوجه   على  هبا  قام  من  واملصلحني،  واخللفاء  املرسلني  ووظيفة  األنبياء  مهمة  إهنا 

إال داللة  األحسن واألكمل كا واملرسلني  األنبياء  الفائزين، وهل كان شغل  الراحبني  من  ن 
اخللق على هللا، وحثهم على اخلري وهنيهم عن الشر، وأمرهم ابملعروف وهنيهم عن املنكر،  
وتذكريهم بني احلني واحلني مبا يصلحهم يف دنياهم، ويسعدهم يف عقباهم، وعن طريق اخلطابة  

وصل املنقطعون خبالقهم، ويهتدي التائه احلريان، ويسكن القِلق  ترد النفوس إىل ابريها، وي
ويطمئن املضطرب، ويعرف الناس غايتهم، ويزيد التقي تقاى واملهتدي هداى، ويقوى الضعيف 
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 ويعز الذليل وجيتمع الشتات وتتوحد الصفوف.
وموالها،   إهنا زاد لألرواح وغذاء للعقول وتربية لألبدان، وهبا تزكو النفوس وتعبد ابرئها 

وتفر إليه وحتب طاعته، وحترص على نيل مرضاته، ومتقت ُمالفته، وتكره عصيانه. وابخلطابة 
املظامل،   وترد  العدل  ويقام  الباطل،  ويهدم  احلق  ويرفع  اخلصومات،  وتقطع  املشاكل  تفض 

 وابخلطابة يتعاون الناس على الب والتقوى، وينصر املظلوم ويغاث املستغيث ويعان احملتاج.
إن اخلطابة هي لسان اهلداية والدعامة الكبرية اليت هتدم الباطل، وحترر األرض ومن  
عليها من رق العبودية لغري هللا عز وجل، وهلذه املنزلة للخطابة يف اإلسالم عدت من شعائره  

 الكبى.
بيان أمهية اخلطابة واخلطابة فوق ذلك كله  : )يقول الدكتور حممود حممد عمارة يف 

أسلحة الدعوة حيق هللا به احلق ويبطل الباطل. وعندما يكثر املبطلون يف األرض  سالح من  
ويظهر شرهم يف الب والبحر؛ فإن اخلطيب واحد من الذين يتصدون هلذا الشر كسراا لشوكته،  

 مع غريه من رفاق السالح على طريق احلق. 
بيان موضع اخلطيب اجملاهد بلسانه مع إخوة    يف  -صلى هللا عليه وسلم–يقول النيب  

له: ))ما من نيب بعثه هللا يف أمة قبلي إال كان له من أمته حواريون وأصحاب أيخذون بسنته 
ما ال   ويفعلون  فعلون،  ما ال ي  يقولون  بعدهم خلوف  إهنا ختلف من  أبمره، مث  ويقتدون 

فهو مؤمن، ومن جاهدهم  يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه  
 بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من اإلميان حبة خردل((. 

النيب   موقف  أتملت  وسلم–ولو  عليه  هللا  اليت    -صلى  املخزومية  املرأة  قضية  يف 
سرقت، وجاء أسامة بن زيد ليشفع هلا، لو أتملت هذا املوقف لتبني لك دور اخلطبة الرئيسي  

أنكر    -وهو حبه وابن حبه–على أسامة    - صلى هللا عليه وسلم–يف الرتبية. لقد أنكر النيب  
: ))أتشفع يف حد من حدود هللا؟! مث قام فخطب فقال: أيها الناس إمنا   عليه شفاعته قائالا
هلك الذين من قبلكم أهنم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف  

 بنت حممد سرقت لقطعت يدها((. أقاموا عليه احلد، وامي هللا لو أن فاطمة 
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النيب   النبوية جيد أن  دعا ابخلطبة إىل    -صلى هللا عليه وسلم–والناظر يف اخلطب 
العقيدة الصحيحة، وامتثال األوامر، واجتناب النواهي، والتحلي ابلفضائل، والتخلي عن 

من   -مرضي هللا عنه–الرذائل، ومواجهة األعداء ابجلهاد والنضال، وكذلك فعل الصحابة  
 بعده، وفعل التابعون هلم إبحسان.
عن احلق، وهاجم الباطل، وألزم    -صلى هللا عليه وسلم–وابخلطبة أيضاا دافع النيب  

اخلصوم، وأفحم املعاندين ورد كيدهم يف حنورهم، وكتب السنة والسرية فيها ما يثبت ذلك  
 (بفضل هللا عز وجل

  من خطب أصحابه رضي هللا عنهم  واآلن ننتقل يف املطلب الثاين إىل عرض مناذج
 .أمجعني

 املطلب الثاين 
 مناذج من خطب أصحابه

 اخلطابة   -يف كل زمان ومكان–اختذ اخللفاء الراشدون وأولو أمر املسلمني من بعدهم  
وسيلة لنشر اإلسالم، وتثبيت دولته، إما أبنفسهم مباشرة وإما بتكليفهم من يقوم هبا على  
وجهها، وذلك العتقادهم أن اخلطابة يف اإلسالم هي مظهر احلياة املتحركة فيه، احلياة اليت  
جتعل هذا الدين يزحف من قلب إىل قلب ويثب من فكر إىل فكر، وينتقل مع الزمان من 

 ومع املكان من قطر إىل قطر.  جيل إىل جيل 
 اخلالفة:  خطبة تولية أيب بكر -الفرع األول –  1

، وكما تذكر صديق ليكون خليفة املسلمني األولاجتمعت مجلة من العوامل لرتقى ابل
الفاروق عمر   املصادر اإلسالمية فإن الصديق قبل أن يتوجه إىل سقيفة بين ساعدة رفقة 

يت رسول هللا  عامر بن اجلراح رضي هللا عنهم أمجعني توجه تلقاء ب وأمني األمة أيب عبيدة  
، فقد روت السيدة عائشة أم املؤمنني رضي هللا عنها أنه ملا تويف رسول صلى هللا عليه وسلم

أن رسول هللا صلى هللا عليه  ناس: )هللا صلى هللا عليه وسلم جعل عمر يقول وهو خيطب ال
مث جاء أبو  ى يديه املنافقني(، قالت عائشة رضي هللا عنها: )ىت يفين هللا عل وسلم ال ميوت ح
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ول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال:  بكر الصديق رضي هللا عنه فرفعت احلجاب فنظر إىل رس
، مث أاته من قبل رأسه فقبله يف  عليه وسلم  ، مات رسول هللا صلى هللاإان هلل وإان إليه راجعون

، مات  له اثنية، وقال: واصفياه، مث قبله اثلثة وقال: واخلياله قال: وانبياه، مث قب جبهته، مث
 .  102رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

مث خرج الصديق رضي هللا عنه حسبما تروي مصادر التاريخ اإلسالمي إىل مجاعة 
املسلمني فوجد عمر خيطب يف الناس حمذرا ومهددا ومتوعدا ابلقتل والقطع ممن يقول أبن  

ي هللا عنه إىل الناس  لى هللا عليه وسلم قد مات حىت خرج الصديق أبو بكر رضرسول هللا ص
، مث  مث محد هللا تعاىل وأثىن عليه، مث أثىن على نبيه  - مرات–)اجلس اي عمر  )وإليه فقال:  

كم يوم القيامة عند ربكم ختتصمون{  إنك ميت وإهنم ميتون * مث إنوتعاىل: } تال قوله سبحانه  
وما حممد إالّ رسول قد خلت من قبله الرسل أفئن  مث تال قوله تعاىل: }  (،29، 28)الزمر: 

هللا شيئا وسيجزي هللا    مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر
، ومن  كان يعبد حممدا فإن حممدا قد ماتمن  (، مث قال: } 144ل عمران:  آالشاكرين{ )

ويهدىء من روع    ،{، وبقي مع الناس يعظهم ويرشدهمن يعبد هللا فإن هللا حي ال ميوتكا
نبيه إىل نفسه وهو حي بني  إن هللا نعى  ومما جاء يف خطبته قوله: ))  ((. عمر رضي هللا عنه

يبقي منكم أحد إالّ هللا عز وجل، فقال   ، وهو املوت حىت الأنفسكم، ونعاكم إىل  أظهركم
ل أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وما حممد إالّ رسول قد خلت من قبله الرستعاىل: } 

هللا شيئا وسيجزي هللا الشاكرين{، فقال عمر: أهذه آية   ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر
تعاىل حملمد صلى هللا    ، وقد قالمت أن هذه اآلية أنزلت قبل اليوم، وهللا ما عليف القرآن

عليه وسلم وأبقاه حىت ى هللا . إن هللا عمر حممدا صلعليه وسلم: }إنك ميت وإهنم ميتون{ 

 

منرع  مواا جبلع عرلايق ملليس ملفا  امشعر اورام  جدو يف    480      478ق ص  1سريع ابن ك،ريق       102
امزفل ة يقا  له ازح  را ت  مالت  ايو امسه آفمق ملايو متام  يلعتفا  يقمدفا مليرففها مشريا  ىل اللاس ملىف مسمم   ىل  

 امشاع  يرملى ابواص ملاب يم  ،لق  ايق  امور   امواا الذى  عو عميه الراكع رجمه  اللاس  جدو
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أقام الدين، دين هللا، وأظهر أمر هللا، وبلغ رسالة هللا، وجاهد يف سبيل هللا، مث توفاه هللا على  
هللا  ، فمن كانهالك إال من بعد البينة والشقاء ، فلن يهلك ترككم على الطريقة ، وقدذلك

حممدا وينزله إهلا فقد هلك إهله، فاتقوا هللا أيها    ، ومن كان يعبدربه، فإن هللا حي ال ميوت
 ، وإنالناس، واعتصموا بدينكم، وتوكلوا على ربكم، فإن دين هللا قائم، وإن كلمة هللا اتمة

هدى هللا    ، وبه بني أظهران وهو النور والشفاء، وإن كتاب هللاهللا انصر من نصره، ومعز دينه
نبايل من أجلب علينا من خلق  ، وهللا ال  يه وسلم، وفيه حالل هللا وحرامهحممدا صلى هللا عل 

رسول  ، ولنجاهدن من خالفنا كما جاهدان مع  يوف هللا ملسلولة ما وضعناها بعد، إن سهللا
نفسه( على  إالّ  أحد  يبغني  فال  وسلم،  عليه  املهاجرون (هللا صلى هللا  ومعه  انصرف  مث   ،

 .103واألنصار إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 خطبة بيعة أيب بكر:  -الفرع الثاين –  2

ابخلالفة الصديق  دستورا  وبويع  شكلت  خطبة  املسلمني  يف  وخطب  للجماعة ، 
قوله: )).. أما بعد:    - يهبعد أن محد هللا وأثىن عليه وصلى على نب–املسلمة، ومما جاء فيه  

الناس خبريكمأيها  ولست  عليكم  وليت  قد  فإين  أح   ،،  أسأت  فإن  وإن  فأعينوين،  سنت 
عندي حىت أزيح علته إن    ، والضعيف فيكم قويفقوموين، الصدق أمانة، والكذب خيانة

، ال يدع قوم اجلهاد يف سبيل  يف حىت آخذ منه احلق إن شاء هللا ، والقوي فيكم ضعشاء هللا
، فإذا عصيت هللا ورسوله فال طاعة يل أطعت هللا ورسولهء، أطيعوين ما  هللا إالّ عمهم البال

 .  104((  م، قوموا إىل صالتكم يرمحكم هللا.عليك
 :  خطبة عمر يف وصف أيب بكر - الفرع الثالث –  3
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.. كنت كاجلبل الذي ال  علي حني توىل أتبينه وخطب قائال: ))  وقد وصفه اإلمام
ضعيفا   ، كنت كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ركه العواصف، وال تزيله القواصفحت

عظيما عند هللا، جليال يف األرض، كبريا عند  ،  يف بدنك، قواي يف أمر هللا، متواضعا يف نفسك 
ندك ضعيف حىت  ، فالقوي ععندك مطمع، وال ألحد عندك هوادة ، ومل يكن ألحد  املؤمنني

لضعيف قوي عندك حىت أتخذ احلق له، فال حرمنا هللا أجرك، وال أظلنا وا،  أتخذ احلق منه
   .105((  بعدك..

 : خطبة عائشة يف وصف أبيها -الفرع الرابع -4
سبق  .. لقد سبق إذ ونيتم  فقالت: ))  وقد وصفته ابنته السيدة عائشة رضي هللا عنها 

ها، ويريش مملقها،  ، يفك عانيانشئا وكهفا وكهال  ، فىت قريشاجلواد إذا استوىل على األمد 
برحت شكيمته    ، فماقلوهبا، مث استشرى يف دين هللا  ، حىت حلته ويرأب شعبها، ويلم شعثها 

 .  106((  يف ذات هللا عز وجل.. 
جبوار صاحبه يف جنة وفردوس   ، ودفن هكذا كان الصديق، وهكذا عاش حىت لقي ربه

   .لنبيني واملرسلنيللخالدين مع ا  ، أعده هللاأعلى
 خطبة علي: -الفرع اخلامس -5

بوا أهل الشام  ، ويعظ أصحابه من أن يسيوصي جندهسيدان علي رضي هللا عنه  كان  
، ولكنكم لو وصفتم أعماهلم إين أكره أن تكونوا سبابني)أو معاوية أو غريه، بل كان يقول: )

هم " أللهم احقن وقلتم مكان سبهم إاي،  اهلم كان أصوب يف القول، وأبلغ يف العذر وذكرمت ح
،  من ضالهلم حىت يعرف احلق من جهله، واهدهم  دماءان ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم 
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   .107((  وي عن الغي والعدوان من هلج به " ويرع
ه من اخلوارج ابألدب اتسمت ردوده على معاوية وعمرو بن العاص وعلى خصومقد  و 

،  ن كثري التأدب مع معاوية وأمثاله، وقد كااطعة، واألدلة احلامسةاجلم، واحلجج والباهني الق
، وقد كفاه فخرا أنه الوحيد وفئته املثالية اليت ظلت  وارج الذين نعتوه ابلكفر واملروقومع اخل

، ابلرغم من ردة السقوط اليت سقط  ي، ولسرية الشيخني أيب بكر وعمروفية للمنهج النبو 
 . ان هللا عليهمري من الصحابة رضو فيها الكث
 : علي رجل امللمات واملواقف - الفرع السادس –  6

،  ملبكر يف اتريخ الدعوة اإلسالميةتوفر لعلي رضي هللا عنه ركنا القيادة منذ شبابه ا 
، وشخصيته املتميزة من جهة اثنية، فرتوي  لظروف املناسبة واملالئمة من جهةفقد اجتمعت ا

صلى هللا عليه وسلم كره أن حيج العام التاسع للهجرة،  مصادر السرية النبوية أن رسول هللا  
، لكراهة رؤية احلجاج من الكفار  ئبه أبو بكر الصديق رضي هللا عنهفأرسل عنه للحج ان

، وإذ ابألربعني آية من رأس ابلبيت عرااي على عادة اجلاهليني، فسار الصديق ليايليطوفون  
، وتطاولت أعناق الصحابة فيمن ينوب عليه وسلملى رسول هللا صلى هللا  سورة براءة تنزل ع

احلج ليلة النحر والوقوف    عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف أتدية هذه اآلايت وقراءهتا يف
، وملا حتاشر الصحابة أبنفسهم عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وطلبوا إرساهلا  بعرفات

يؤدي عين إالّ رجل من أهل بييت((، مث   .. القال هلم عليه الصالة والسالم: ))  ،يب بكأل
لناس يوم  ، وأذن يف ااخرج هبذه القصة من صدر براءة)دعا عليا رضي هللا عنه، فقال 

طوف  ، وال يالنحر إذا اجتمعوا مبىن: ]أال أنه ال يدخل اجلنة كافر، وال حيج بعد العام مشرك
   . 108((  لم عهد فهو إىل مدته[هللا عليه وس، ومن كان له عند رسول هللا صلى  ابلبيت عراين
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،  ومعرفة حقيقية بشخصيته املتميزة  فكان اختيار النيب صلى هللا عليه وسلم له عن ثقة
، كما تروي مصادر السرية النبوية املطهرة هللا عنه حريصا على وفائه وعهده  ولذلك بقي رضي

: قم  هللا عليه وسلماة رسول هللا صلى  وغريها أن عمه العباس رضي هللا عنه قال له يوم وف
إين أعرف يف وجوه بين هاشم  ، ف فيمن يكون هذا األمر من بعدهاي علي نسأل رسول هللا

  : إين ال أسأله جه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال له علي، وإين ألرى املوت يف و املوت
 . 109، ال يعطيناها الناس من بعده أبدا  ذلك، وهللا إن منعناها

 : علي واخلالفة الراشدة - عالفرع الساب –  7
بيعة   عن  امتنع  قد  عنه  علي رضي هللا  اإلمام  أن  اإلسالمي  التاريخ  مصادر  تشري 

 بعد وفاة ، ومل يبايع إالّ مر بن اخلطاب وجمموعة من الصحابةالصديق إالّ من بعد أن لببه ع
،  املسلمني عليه ابلبقاء، وإصرار  ، وبعد استعفاء الصديق منها ثالاثفاطمة رضي هللا عنها

 . ستة أشهر ابيع اإلمام علي الصديق، مث ابيع من بعده عمر وعثمانوبعد 
سلم وأان أرى أين أحق قبض النيب صلى هللا عليه و ): )وقد عب رضي هللا عنه بقوله

كر أصيب فظننت  ، مث إن أاب بوأطعت، فسمعت  هبذا األمر، فاجتمع املسلمون على أيب بكر
أصيب، فظننت أنه ال    ، مث إن عمرهلا عين، فجعلها يف عمر، فسمعت وأطعتأنه ال يعد

، مث إن عثمان قتل فجاؤوا فبايعوين  يعدهلا عين، فجعلها يف ستة أان أحدهم، فسمعت وأطعت
هللا ما وجدت إالّ السيف أو الكفر مبا أنزل هللا عز    ، فو طائعني غري مكرهني، مث خلعوا بيعيت

 .110  (( عليه وسلموجل على حممد صلى هللا
الراقي يف عهد صدر اإلسالم، وقد تطور وارتقى يف   تبينا مستوى اخلطابة  وهكذا 
عصر بين أمية والسيما بعد الفتنة الكبى موقعة اجلمل وصفني والنهروان.. وظهر خطباء  
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ابرزون يف العصر األموي كاألحنف بن قيس وقيس بن سعد بن عبادة وزايد بن أبيه واحلجاج  
وسف الثقفي، فضال عن خطباء اخلوارج والثائرين كعبد هللا بن الزبري واملختار الثقفي..  بن ي

 وهبذا القدر من اخلطابة نكتفي لننتقل إىل الفصل الثالث وهو كيفية إعداد اخلطبة. 
 

 الفصل الثالث 
 إعداد اخلطبةكيفية   

أهم فصل يف الدراسة    اخلطبة، وهو نتناول يف هذا الفصل ما قبل األخري كيفية إعداد  
كلها، ألنه يعلمنا كيفية وطرق وخطوات وفنيات ومراحل بناء اخلطبة اجليدة واملؤثرة، وذلك  

 عب املباحث اآلتية، وهي:  
 كيفية إعداد اخلطبة.ـ   املبحث األول
 عناصر اخلطبة.  - املبحث الثاين

 ـ مصادر اخلطبة. املبحث الثالث
 ـ األسلوب اخلطايب. الرابعاملبحث 

 ـ حمتوايت اخلطبة.  املبحث اخلامس
 املبحث األول

 كيفية إعداد اخلطبة 
سنسلط الضوء يف هذا املبحث املهم عن أمهية حتضري اخلطيب اخلطبة والتخطيط هلا  
واالستعداد القبلي السابق هلا، وقيمة ذلك يف إعداد وتقدمي خطبة رائعة ومؤثرة، وذلك عب  

 الكثري من األمثلة والنماذج اخلطابية الناجحة، من خالل املطالب اآلتية: تقدمي 
 كيفية إعداد اخلطبة وحتضريها.  -املطلب األول
 التخطيط والتحضري للخطبة.  - املطلب الثاين
 املطلب األول

 كيفية إعداد اخلطبة وحتضريها
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إن اخلطيب البارع هو الذي حيدد خطبته وحيضر موضوعها حتضرياا دقيقاا؛ حىت تكون  
خطبته مركزة ومنظمة معاجلة للمشاكل املعاصرة، وحىت يربط بني الدين واحلياة. ويبدأ بتحديد  
والعقلية،   النقلية  مدعمة ابألدلة  يشرحها  وأفكارها، مث  يرتب عناصرها  اخلطبة مث  موضوع 

النتائ يشد  ويستخلص  وبذلك  اجلمهور،  يعيشها  اليت  األحداث  تناسب  اليت  والدروس  ج 
بدا   موضوعاا  اخلطيب  حيدد  مل  إذا  أما  وجداهنم،  ويستميل  عقوهلم  ويقنع  وكل  – انتباههم 

ب، وأييت أبفكار من هنا ومن غرِّ ق ويُ شرٍّ أنه شارد الذهن، مشتت الفكر يُ   - الدالئل تشري
لتناقض مما يؤدي ابجلمهور إىل امللل واالنصراف عنه،  هناك، بل رمبا يبدو فيها التضارب وا

وكل ذلك نتيجة اعتماد اخلطيب على الكالم املرجتل، الذي قد خيطر على ابل صاحبه دون 
سابق حتضري، وال يستطيع اإلنسان أن يشعر ابالرتياح حني يواجه مستمعيه إال بعد أن يفكر 

   مليًّا، وخيطط ويعرف ما الذي سيقوله يف خطبته.
الظروف،  تلك  مثل  يف  أعمى  يقود  الذي  سيكون كاألعمى  ذلك  يفعل  مل  إن  إنه 

 فالواجب على اخلطيب أن يكون واعياا لنفسه وأن يشعر ابلندم واخلجل إلمهاله.
 أمثلة ومناذج عن أمهية التحضري:  -الفرع األول –  1

إليكم مثال مهما يف هذا الصدد، فقد   "تيونسوق  روزفيلد" يف مذكراته    ور دو كتب 
، وقد وجدت نفسي أصغر  1881انتخبت إىل اجمللس التشريعي يف خريف سنة  ))يقول:  

رجل يف اجمللس، ومثل سائر الشبان واألعضاء غري املتمرسني وجدت صعوبة ابلغة يف تعلم  
يحة رجل ريفي عجوز يقول فيها: ال تتكلم حىت تتأكد  اخلطابة، وقد استفدت كثرياا من نص

س هبدوء وتواضع، واجل  أبدب واتزان،  مث قله  ،، واعرف عما ستتحدث أن لديك ما تقول
 . وال ُتكثر من احلركة كأنك صيب شقي معجب بروعة ومجال كالمك وأتثريك يف السامعني((

يرددها على مسامعه حىت  كلمة مجيلة حكيمة جيب على كل خطيب أن  ها هي ذي  
 حيفظها. 

وهنا نصيحة حكيمة من العميد "براون" يف جامعة "بيل"، الذي كان يدرب اآلخرين  
على اخلطابة، وكيفية اإللقاء وحتضري اخلطبة، وتوزيع بعض النصائح اليت تفيد اخلطيب إذا  



109 

 

تضنها  احتضن دراستك. اح(ه )أحذية. يقول "براون" يف نصيحتكان ابئع قماش أو صانع  
حىت تصبح اينعة، فمن خالهلا حتصل على قطيع كامل من األفكار الناجحة، مثلما تسبب  
ذرات احلياة الصغرية يف االنتشار والنمو، ويستحسن أن تستمر هذه العملية فرتة طويلة،  
وحني تنهمك يف مجع مادة علمية إللقاء خطبة يف احتفال معني اكتب مجيع األفكار املتعلقة  

ليت ختطر ببالك. َدوِّن مجيع أفكارك ببضع كلمات كافية لتثبيت الفكرة، ودع عقلك  ابملادة ا
يبحث عن املزيد منها. تلك هي الطريقة اليت من خالهلا يتدرب العقل على اإلنتاج، وهبا  
تبقى عملياتك الذهنية نشطة وبناءة. َدوِّن كل هذه األفكار اليت َدوَّهنا تفكريك من دون أي  

فهي   الورق،  مساعدة،  من  قطع  على  َدوِّهنا  الياقوت.  من  أمثن  الفكرية  لتغذيتك  ابلنسبة 
وستجد من السهل ترتيب هذه القطع حني تنظم مادتك. اثبر على كتابة مجيع األفكار اليت  
ترد إىل تفكريك. ليس عليك اإلسراع يف هذه العملية؛ فهي أهم عملية فكرية سيتاح لك  

 . ((للنمو لكي يصبح قوة حقيقية منتج يت تدفع العقل االهنماك فيها. إهنا الوسيلة ال
إهنا نصائح غالية حقًّا، خالصة هذه النصائح: أن اخلطيب لكي ينجح يف مهنته ال  
بد من حتضري موضوع اخلطبة، وإعداده إعداداا دقيقاا. وإعداد اخلطبة وحتضريها ليس عيباا  

اخلطباء ومشهوريهم   فإن كبار  اخلطيب؛  القدمي–يشني  والغرب  يف  الشرق    -واحلديث يف 
كانوا وما زالوا يقضون وقتاا يف إعداد خطبهم، قبل أن خيرجوا هبا إىل الناس، مع قدرهتم  
اخلطابة   جمال  يف  السابقة  وخبهتم  جتربتهم،  واقع  من  موضوع  أي  يف  الكالم  على  البالغة 

 واإللقاء. 
 من خطباء مشهورين يف العصر احلديث: مناذج  -الفرع الثاين –  2

ر  كيف حضَّ   (ومن أشهر خطباء العصر احلديث يف الغرب العامل الغريب "دوتلي مودي 
ليس لدي  : ))..  ال جميباا عن هذا السؤالهذا العامل خطبه اليت جعلته مشهوراا عب التاريخ؟ ق

من تلك املغلفات،    أي سر حني أختار موضوعاا أكتب امسه على مغلف كبري، لدي الكثري 
فإذا وجدت أثناء القراءة شيئاا جيداا حول املوضوع الذي سأحتدث عنه أنقله إىل املغلف  
الصحيح وأضعه جانباا، ودائماا أمحل معي دفرت مالحظات، فإذا استمعت إىل عبارات أثناء  
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جانباا  أسجلها مث أنقلها إىل املغلف، ورمبا تركته    -تلقي ضوءاا على املوضوع–أي احتفال  
ملدة سنة أو أكثر. وحني أريد أن ألقي خطبة أتناول ما أكون قد مجعته، فأجد مادة كافية مما  

 . ))أجده هناك، إضافة إىل اجتهادي اخلاص 
احتياطية  ((ويقول "آدوين جايبس": تتسلح مبادة  اليت  تلك  إن اخلطب اجمليدة هي 

تتم وال تتوطن عند اخلطيب؛ إال    وافرة وفائضة، وهذه املادة االحتياطية من املعلومات ال 
بتحضري موضوع اخلطبة حتضرياا دقيقاا، وإعداده إعداداا جيداا قبل جميء موعد اخلطبة بوقت  
كاف، وهذا التحضري واإلعداد ملوضوع اخلطبة يعطي اخلطيب فرصة كبرية للتأثر خبطبته،  

 . ((وهبا وكلماهتاوالتأثري هبا يف غريه، كما يعطي اخلطبة هباءا ومجاالا من حيث أسل
واحملضرة، وكذلك   املَُعدَّة  من  ورونقاا  هباء  أقل  فهي  املرجتلة  اخلطابية  األساليب  أما 
األفكار املرجتلة فهي فجة مبتسرة، إذا قيست ابألفكار املدروسة الناضجة املختمرة. مث إن  

ابحلاضرين،  ظهور اخلطيب مبظهر اجملازف الذي مل يعد اخلطبة فيه اعتداد ابلنفس، واستهانة 
وهذه كلها   الناس،  خواطر  من  أسرع  اخلطيب  أن خاطر  ودعوى  االهتمام،  بعدم  وتبجح 

 صفات ال ترتضيها اجلماعات. 
ولقد يعسر على املرجتل تفكرياا وتعبرياا أن يعاجل املوضوع، وأن يصل منه إىل نتيجة،  

املسالك يعرف وجهته وال  أو كهائم ال  بغري سالح،  اهليجا  إىل  إليها، ويرجتل   فهو كساٍع 
 ( الكالم وليس فيه سوى اهلذاين من حشو اخلطيب 

 مناذج مشهورة من خطباء متقدمني:  - الفرع الثالث –  3
وإذا كان اخلطباء املعاصرون املشهورون حيضرون خطبهم ويعدوهنا إعداداا دقيقاا، فقد 

ويتمرنون على إلقائها. هكذا  كان البلغاء القدامى املشهورون حيضرون خطبهم، ويهذبوهنا  
كان يفعل "شيشرون"، وكان "كانتليان" من أساتذة اخلطابة عند الالتني، يرى أن االرجتال  
)اجلمهورية(  وكتاب  ومترن.  تدرب  قد  يكون  أن  بعد  عمره،  آخر  يف  إال  للمرء  يتهيأ  ال 

بهم، لذا  خط  ألفالطون يوضح أن مجيع خطباء "أثينا" كانوا ينمقون العبارات قبل أن يلقوا
والتنقيح واإلعداد، وكان حمظوراا على غري املتقاضني أن يرتافعوا يف   قترتاءى فيها آاثر التعم
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 احملاكم. 
إين وهللا ما أرسل الكالم قضيباا  ))..  الشاعر وكان أخطب الناس:    -البعيث –وقال  

 بن وهب  عبد هللا–. وأرادوا  ((خشيباا، وما أريد أن أخطب يوم احلفل إال ابلبائت احملكك
اخلوارج  الراسيب فقال:    -رأس  الرايسة،  اخلوارج  له  يوم عقدت  الكالم  أان  ))..  على  وما 

. يريد ابلرأي الفطري األمر املستعجل الذي مل يبلغ نضجه.  ((والرأي الفطري والكالم القضيب
جل:  . وقال أحد الشعراء لر ا(( ما أشتهي اخلبز إال ابئتا ))تكلم فقال:  : )وقيل البن التوأم

أان أقول يف كل ساعة قصيدة وأنت تقرضها يف كل شهر فلم ذلك؟ فقال: ألين ال أقبل  ))..  
. كأنه يقول له: إن املهم ليس هو كثرة القصائد،  ((من شيطاين مثل الذي تقبل من شيطانك

 وإمنا املهم هو مدى جتويدها وحتضريها وإعدادها. 
يات؛ ألنه كان ميكث حوالا كامالا وكان زهري بن أيب سلمى يسمي كبار قصائده احلول

أمهية  يدركون  العروبة واإلسالم؛ ألهنم  فعل خطباء وشعراء  وتنقيحها. كذلك  إعدادها  يف 
 اإلعداد والتحضري يف الشعر والنثر، وألهنم يعلمون أن اإلعداد والتحضري مسة لإلنتاج البليغ. 

يوم   اإلنتاج يف كم  الناس ال يسألون عن هذا  احلقيقة أن  به  ويف  يعجبون  مت، وإمنا 
وميتدحون صاحبه، وما من أحد يسأل: كم ساعة أو يوماا كان يقضيها املتنيب وشوقي يف نظم  
القصيدة، أو علي بن أيب طالب واحلجاج بن يوسف يف تنسيق اخلطبة، أو اجلاحظ واملنفلوطي  
  يف حتضري املقالة، فرب بيت منقح خري من قصيدة ألف بيت، ورب سطر جميد خري من 

 كتاب.
واخلطيب البادئ حيتاج إىل جمهود كبري يف إعداد خطبته، ولكنه ال يتم تكوينه خطيباا  
إال هبذا املسلك، وبعض اخلطباء يرون أنفسهم قد جنحوا غري مرة يف خطبهم، فيعتمدون  
عنهم  وينصرف  فيسقطون  نفوسهم،  وصيانة  خطبهم  إعداد  يف  ويقصرون  شهرهتم،  على 

بناء نفسه أول أمره    السامعون. فعلى اخلطيب أن يعلم  - مهما كان كبرياا–أن جمهوده يف 
أسهل من جمهوده يف إعادة بنائه إذا سقط. ومعىن هذا أنه ينبغي أن يكون حذراا من السقوط  

 مهما كانت رتبته.
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وعلى هذا فإن من أعظم العوامل لنجاح اخلطيب يف مهمته، واليت تعلي كعبه وترفع  
ويتلهفون على لقائه، ويشدون إليه الرحال لالستفادة منه واالستماع  قدره عند مستمعيه،  

إليه يف ساعتهم الراهنة، والتحضري اجليد الذي يلم ابملوضوع من مجيع جوانبه، وأن يراعي  
ترتيب املوضوع ترتيباا ويضع كل عنصر يف موضعه الذي يناسبه، فال جتد شيئاا حول املوضوع  

كون للخطبة موضوع حمدد، كل آية وكل حديث وكل أثر وكل إال قد أمل به وأفاده، وأن ي
وكل فكرة وكل بيت شعر وكل كلمة حكمة، تكون لبنة يف بناء املوضوع ودعماا قوايًّ    قصة

للفكرة املراد توصيلها وإقناع الناس هبا، وال يقدم ما ينبغي أتخريه وال يؤخر ما ينبغي تقدميه،  
 عمق، واإللقاء يكون جيداا خالابا أيخذ بتالبيب القلوب  ويبدأ خطبته هادائا يف ثقة بسيطاا يف

 ويشنف اآلذان، ويستميل املستمعني إىل اخلطيب وإىل ما يدعو إليه. 
 املطلب الثاين 

 التخطيط والتحضري للخطبة
إن التخطيط والتحضري اجليد للخطبة من األمهية مبكان، كما يفهم من تصريح عمر  

أي:  –لقد زورت كلمات أعجبتين  : )السقيفة حيث قاليوم    -رضي هللا عنه– بن اخلطاب  
هللا لقد جاء عليها    فقال يل أبو بكر: على ِرْسِلك اي عمر، فو  -حضرهتا يف نفسي وأعددهتا

يقول عمر: لقد جاء أبو بكر على تلك الكلمات اليت زورها يف نفسه. فهذا عمر   (كلها
 اإلسالم، يزور كلمات يواجه هبا املوقف،  امللهم، وعمري سفري يف اجلاهلية وملهم وحُمَدَّث يف

إمنا جيرتئ على اخلطبة  : )فمن مل يبال هبذا العمل فإنه ال يسلم من الفشل. وقد قال اجلاحظ
 ( الغر اجلاهل املاضي الذي ال يثنيه شيء، أو املطبوع احلاذق الواثق بغزارته واقتداره

التص إىل حتسني وجتويد  يؤدي  والتحضري  اإلعداد  إن  والتفكري، وألن جتويد مث  وير 
التصوير يستدعي جتويد التفكري يف نظر "فلوبري" الكاتب الفرنسي املتفنن، فقد كان ال يكرر  
بني   ليؤلف  إيقاعي  بصوت  ما كتب  يتلو  وكان  يعيد كلمة يف صفحة،  وال  صواتا يف كلمة 

 احلروف والكلمات، ويوفق بني السكنات واحلركات.
االرجتال ضرورايًّ  اإلعداد ضروري يف  وإذا كان  فإن  اخلطب االضطرارية،  بعض   يف 
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ال السياسية  فاخلطب  إليه،  واحلاجة  طريقته  يف  تفاوت  على  اآلخر،  من   بعضها  مندوحة 
إعدادها، وأي خطيب سياسي ال يعد خطبته إجياداا وتنسيقاا فاإلخفاق نصيبه. على أن بعض 

وتعب وتنسيقاا  إجياداا  اإلعداد  يعوزها  السياسية  ووزن  اخلطب  التعبري  دقة  إىل  حلاجتها  رياا؛ 
 . إعداداا كامالا تعد  فهذه  الدولية،  املؤمترات  خطب  وبعض  املعاهدات  األلفاظ، كخطب 
والناحية التطبيقية على القانون يف اخلطبة القضائية ال بد من إعدادها إعداداا كامالا أيضاا،  

اخلري   ومن  العامة.  والثقافة  القانونية  الثقافة  فيه  االرجتال تتجلى  بني  جيمع  أن  للخطيب 
والتحضري، فيعد موضوعاا مث ال يتقيد مبا أعد، بل يتصرف كما متلي عليه الظروف، وحينئذ  

 متده ذاكرته مبا قد أعده وتسعفه بديهته ابجلديد الذي مل يعده. 
 فمىت حيسن التحضري؟ ومىت حيسن االرجتال؟

 التحضري واالرجتال: بني  -الفرع األول –  1
إن اخلطيب يلقي خطبته إما بعد حتضري  )):  -رمحه هللا–يقول اإلمام حممد أبو زهرة  

بل يكون  –وإعداد وإما على البديهة واالرجتال، ولكل مواضع وحماسن؛ فالتحضري حيسن  
إذا كانت معلوماته يف املوضوع الذي هو بصدد القول فيه ال تسمح له ابلقول على   -الزماا

لبداهة، وإن تكلم قال كالماا مبتسراا ال يقيم حقًّا وال خيفض ابطالا وال جيذب نفساا وال ينفر  ا
من أمر، فهو يدرس املوضوع من كل نواحيه ويقتله حبثاا ودرساا؛ ليستطيع أن يديل فيه حبجته  
فيصيب احملز ويدرك الشأن وينال السبق، وكذلك يعمد إىل التحضري إذا كانت عنده فسحة  

الوقت، يستطيع فيها أن يبدي ويعيد وأن يتثبت فيما يقول، وخيتار ملعانيه أجود األلفاظ    من
ويتجه إىل أقرب الطرق اليت يصل منها إىل النفوس، ويهز هبا أواتر القلوب هزًّا رفيقاا أو  

إذا أيضاا  التحضري  إىل  ويعمد  يريد.  ويتتبعون    عنيفاا كما  هفواته،  يتسقطون  قوم  بني  كان 
إليهم بسالح    سقطاته يتقدم  فهو  عليها حساابا عسرياا،  إحصاء، وحياسبونه  عليه  حيصوهنا 

التحقيق مستنداا على متكأ من احلقائق، فال يسقط إن حاولوا أن أيخذوا عليه ما يسقط،  
 .((وال يعثر وال يزل وال تنزلق قدمه يف مزالق اخلطر ومداحض الزلل

هيئون خطبهم قبل إلقائها، وال جيرؤ واحد  ولذلك كان أكثر خطباء اليوانن والرومان ي
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ثقته بنفسه قوية، ومهما يكن صيته ذائعاا ومعروفاا ابللسان والبيان على   منهم مهما تكن 
الوقوف من غري سابقة حتضري، وإملام اتم مبا يقول؛ خشية أن أيخذ عليه النقاد شيئاا، أو  

عو إليه. وال يتومهن متوهم  يسقط بني أديب سقطة تذهب برواء قوله وحسن مذهبه وما يد
أن يف حتضري اخلطبة ما يعيب مقدرته، فإن العيب أن يقول كالماا مبتذالا ال قيمة له ومعناه  
اتفه صغري. ولتكن له أسوة حسنة يف كثري من كبار اخلطباء األقدمني واملُْحَدثني، فإن كثريين 

ويعدون له العدة، عاملني أبن  منهم مع قدرهتم التامة على االرجتال أيخذون للموقف األهبة  
اخلطيب كاجملاهد ال خيوض غمار احلرب من غري أن يتدرع بدروعها، ويترتس برتوسها، ويلبس  
هلا ألمتها، ويتخذ هلا شوكتها، وليس ذلك يف اخلطيب إال ابلتحضري والتهيئة واالستعداد  

 للموقف من كل نواحيه.
هتيئة، ومل يكن ذا إملام سابق    وإن الذي يتعرض للخطبة من غري سابق حتضري وال 

ابملوضوع جييء كالمه ضعيفاا يف معناه ومبناه، بل إن ذا االطالع الواسع والعلم الغزير مبا 
يقول إن مل يراجع نفسه آانا بعد آٍن، ويفكر طويالا فيما يعتزم قوله وقتاا بعد آخر يضعف  

جه معانيه اجتاهاا سطحيًّا، وتفقد  أسلوبه اخلطايب وتلني عباراته، وينحدر إىل منزلق سحيق، وتت
 (قوة التأثري يف املشاعر واألهواء

 طرق ومناهج التحضري: -الفرع الثاين –  2
متشعبة؛   التحضري كثرية  نفسه،  وطرق  لنفسية ومكوانت وثقافة اخلطيب  تبع  وهي 

 وهي أنواع واصناف، ومنا: 
جيمع    فمن  -أوال مث  اتمة،  دراسة  املوضوع  بدراسة  يكتفي يف حتضريه  من  اخلطباء 

بينه وبني نفسه، ويستحضر األلفاظ الالئقة ابملقام والعبارات  عناصرها يف خاطره ويرتبها 
اجلديرة ابملوضوع. وهذه طريقة ال يتبعها إال املتمرن على املواقف اخلطابية الذي اندرج يف  

دابء يعد اخلطبة اليت حتضر وتلقى على هذه الشاكلة مرجتلة،  سلك اخلطباء. وكثري من األ
 ولكنا نرى االرجتال أن تقال اخلطبة على البداهة، من غري أي حتضري للموقف السابق. 

ومن اخلطباء من يدرس املوضوع ويهيئ معاين اخلطبة ويرتبها ترتيباا حمكماا، مث    -اثنيا
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يستصحبها   مذكرة  يف  وأجزاءها  عناصرها  وضابطاا يكتب  له  مرجعاا  لتكون  اخلطبة؛  عند 
وليحفظ املعاين واألفكار، من أن تضيع بضالل الذاكرة، وذلك النوع من اخلطباء كثري. ويف 
األخذ هبذه الطريقة مزااي كثرية ملا فيها من ضبط لألفكار، ومجع للخواطر وإحكام للمعاين،  

على القول، وعرفوا مقاتله ومواضيع  وهي كسابقتها ال يتجه إليها إال اخلطباء الذين مترنوا  
التأثري فيه، وأصبحت هلم طرق خاصة يف اإللقاء يتجهون إليها من غري قصد، بل مبقتضى  

 اإللف واالعتياد.
ومن اخلطباء من يطلع على املوضوع ويدرسه بعناية، مث يتكلم فيه بينه وبني    -اثلثا

خلوي أو يتكلم على بعض الناس،  نفسه بصوت مرتفع يف غرفة قد انفرد فيها، أو يف مكان  
ومثل ذلك النوع من اخلطباء مثل املطربني، إذ يلحنون القطع اليت هم بصدد ترتيلها والتغريد 
هبا يف وسط الناس، ويتمرنون على ذلك أمدا غري قصري، حىت تستقيم هلم النغمات فكذلك  

 هذا النوع من اخلطباء. 
ى يف الكتابة أبلغ األساليب اليت توصله  ومن اخلطباء من يكتب اخلطبة، ويتحر   -رابعا

ينبغي من التأثري    إىل غايته، وتؤدي به إىل ما يريد وحيكم معانيها، وحيملها كل ما  وسائل 
وطرق اإلقناع، اليت يصوهبا حنو هدفه ويرمي هبا إىل غرضه، وبعد الكتابة يقرأ ما كتب مراراا  

جودة اإللقاء وحسن النطق تعلق معاين  وينقحه يف كل مرة، وهبذه القراءة اليت يتحرى هبا  
اخلطبة، مرتبة ترتيباا اتمًّا بذاكرته، وحيفظ كثرياا من ألفاظها وعباراهتا. وهذه الطريقة يتبعها  
كثري من احملامني، يف القضااي ذات الشأن اليت حتتاج إىل حتضري كبري، ومجع لعدة نصوص 

 قانونية. 
سنون حتبريها، مث حيفظوهنا حفظاا اتمًّا،  ومن اخلطباء من يكتبون خطبهم وحي  -خامسا

الناس من يكتب   ومنهم من يتحلل أحياانا مما حفظ إن وجد املقام يدفعه إىل غريه. ومن 
وحيفظ بدون أن يغري شيئاا كما كان يفعل. ومن الناس من يكتب اخلطبة مث يلقيها ابلقراءة يف  

آفات وعيوب كثرية، فلن تستحل األفكار    الورقة اليت كتبها فيها، وهذه الطريقة يف احلقيقة هلا
دماا جيري يف عروق اخلطيب إال إذا مارس احلياة، وذاق حلوها ومرها وعاش التجربة اليت  



116 

 

حيكيها، عندئٍذ ميكنه أن ينقل األفكار إىل اآلخرين بكل ما حوهلا من انفعاالت وإجيابية،  
 حتمله على تنفيذها يف دنيا الواقع.

قة فهو حمروم من هذا كله، بعيد عن هذه الساحة احلافلة  أما خطيب الور   -سادسا
ابحلركة والنشاط. إن اللفظ والصوت واإلشارة بل واهليئة كل أولئك عوامل أتثري ال بد منها؛  
كي حتول املستمعني من وضع إىل وضع، وتنقلهم من التلقي الرتيب لينهضوا مسارعني إىل  

ته الرتيبة ووصفه اآليل ال يصل إىل ما ينبغي أن ما دعاهم إليه اخلطيب. وخطيب الورقة بنب 
. إنه مشغول   يكون. إن صوته ميضي ابملستمع على نبة واحدة، تفرض عليه النوم أحياانا
ابلنظر إىل ما خطه قلمه يف الورقة خشية الزلل، وإذاا فال تلتقي عينه ابملستمع الذي حيس 

ال رابطة بني اخلطيب وبني املستمع،  حيدثه غري هذا اخلطيب الذي يراه، ف  أبن شخصاا آخر
مرتبط ابلنص   أن خيتصر؛ ألنه  الورقة  يستطيع كاتب  فلن  لالختصار  الضرورة  وإذا دعت 

 املكتوب. 
وقد تكون الضرورة مما ال ميكن التساهل فيه وحينئٍذ تزيد اهلوة اتساعاا، وقد تصل  

طيع اخلطيب أن يغري  هذه الظروف الطارئة إىل حد تغيري موضوع اخلطبة بكامله، وال يست
 املوضوع؛ ألنه ليس له إال ما كتبه. 

 اخلالصة:و 
فنصيحتنا للخطباء أن يهتموا بتحضري اخلطبة، وال مانع من كتابتها كتابة عناصر أو  
من   يقرأها  وال  املنب  على  يرجتلها  وحفظها حىت  ترديدها  من  بد  ال  ولكن  كتابتها كاملة، 
اخلطبة. وإذا كنا قد أوجبنا التحضري والتهيئة، فليس معىن ذلك أن اخلطيب ال حيتاج إىل  

درة على االرجتال ألزم الصفات للخطيب، بل ال يعد اخلطيب خطيباا ممتازاا  االرجتال، إذ الق
 إال إذا كان من القادرين على االرجتال.

إن حاجة اخلطيب لالرجتال واضح، فقد حيضر اخلطيب، مث يرى من وجوه السامعني  
بديهة حاضرة وخاطر سريع ومران على  تسعفه  مل  فإن  اجتاه آخر،  ما حيمله على  وحاهلم 

الرجتال طويل ضاع هو وما يدعو إليه، واتقاه الناس ابلبكاء والتصدية والصفري والسخرية ا
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واالستهزاء يف كل مكان. وقد خيطب اخلطيب فيعرتض عليه بعض الناس يف خطبته، فإن مل  
 تكن له بديهة حاضرة ترد االعرتاض وتقرعه ابحلجة القوية ذهبت اخلطبة وآاثرها. 

هار اخلطابة فيهم من أقوى الناس على االرجتال. قال اجلاحظ  وقد كان العرب أايم ازد
بديهة وارجتال، وكأنه إهلام وليست هناك معاانة وال  : ) يف وصفهم للعرب فهو  وكل شيء 

 (مكابدة وال إجالة فكر وال استعانة
ولكن على اخلطيب حىت يتعود على االرجتال عليه أن يرتىب بسماع اخلطباء املرجتلني  

ألن السماع حيفز من عنده استعداد الكالم إليه، وألن فكر البشر يتغذى ابلتقليد    املمتازين؛ 
، ويغشى اجلماعات ويتقدم إىل   واحملاكاة، وأبن أيخذ نفسه من وقت آلخر ابلكالم مرجتالا
القول؛ ليفك عقدة لسانه ويزيل حبسة احلياء. ومن أمثل الطرق أن جيتهد يف أن ال خيطب 

خص ما يقول بعد حتضريه، فإذا دأب على ذلك واتته فطرة قوية من ورق، وأن يعرف مل
واستعداد قومي على القول على البديهة، من غري حتضري عند االقتضاء. وعلى مريد اخلطابة 
أن يستنصح رفيقا له يدله على عيوبه، كما أن عليه أن يراقب نفسه مراقبة اتمة، وأيخذ  

تستحسن ال  عادة  يرتك  بعبارات    نفسه ابإلصالح، وال  يتقيد  ال  أن  وعليه  وتنمو،  تثبت 
 خاصة، وال أاثر سخرية الناس وما التمكني خصومه من العبث بسمعته البيانية. 

وبعد أن تبينا يف هذا املطلب أمهية التحضري وعرضنا لنماذج اخلطباء أثناء إعدادهم 
التحضري واالرجتال، ننتقل  للخطبة، وتبينا يف املطلب السابق له مكانة اخلطبة وأتثريها بني  

وقواعد ومراحل حتضريها، وما جيب أن تتوفر عليه،    يف هذا املبحث لتبيان عناصر اخلطبة
 وما جيب أن يكون يف ذهن اخلطيب مسبقا. 

 املبحث الثاين  
 عناصر اخلطبة  

وما جيب أن وقواعد ومراحل حتضريها    نتناول يف هذا املبحث كيفية إعداد اخلطبة
 وما جيب أن يكون يف ذهن اخلطيب مسبقا. وذلك عب املطالب اآلتية:  تتوفر عليه،

 . كيفية إعداد عناصر اخلطبة -املطلب األول
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 أقسام اخلطبة الرئيسية.  - املطلب الثاين
 املطلب األول

 كيفية إعداد عناصر اخلطبة 
بعض الناس يتصورون أن إلقاء اخلطبة عملية سهلة، ويكفي فيها صوت جهري أو  

صلى هللا عليه وسلم، أو حيفظ –رجل جريء، حيفظ القرآن أو بعضاا من أحاديث رسول هللا  
مقاطع من النثر أو أبيااتا من الشعر، يستطيع هبا أن يفهم املستمعني أنه جييد اخلطبة وحيسن 

ة غري ذلك؛ فاخلطابة هلا شروط، واخلطبة ليست عملية سهلة هينة، التعبري، ولكن احلقيق
وليست جمرد كالم يقال دون ترتيب أو تبويب أو تنظيم، ولكنها أمر شاق حيتاج إىل وقت  
وجهد، كما أن الذين يستمعون هلا إمنا هم بشر هلم عقول حتكم، وهلم أرواح حتس، وهلم 

االستعداد واإلعداد هلذا   -يريد أن خيطب  حني–نفوس تتذوق، ولذا يتحتم على اخلطيب  
الكالم الذي ال بد أن يكون له معىن، وأن يقصد من ورائه إقناع اجلمهور واستمالتهم إىل  
مقولته، ولذا كان عليه أن يتصور هذه اخلطبة بوجدانه قبل أن يلقيها، وأن يفكر يف عناصرها  

ألدلة والباهني اليت سيوردها خالل  ويركزها بعقله قبل أن ينطق حبرف منها، وأن يقف على ا
 إلقائها، ويهيئ ويرتب أسلوبه وبيانه الذي سيحدث به املستمعني.

 قواعد ومراحل إعداد اخلطبة: -الفرع األول –  1
فاخلطبة ال بد أن تكون متسلسلة منظمة، وأن تكون واضحة البيان يف أسلوهبا حىت  
يعد اخلطيب  بد فكيف  إعداد اخلطبة  املستمع، وتستميله أبدلتها. وإذا مل يكن من  تقنع 
اخلطبة؟ أقول: هب أنين مقبل على حديث مع مسئول كبري يل عنده حاجة، فماذا أفعل؟  

 أمور: عدة - واحلالة هذه–إنه عليَّ 
.أوال  : أن أستبني املوضوع الذي سأتكلم به إليه، وأحدد غاييت منه حتديداا كامالا

ا للرد على كل مالحظة  اثنياا: أن أرتب مقدمات احلديث وأساليب النقاش، مستعدا
 ميكن أن تثار. 

 اثلثاا: أن أكون مرانا ولبقاا يف كل ما يوجه إيلَّ من كلمة أو رأي معارض. 
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أستعد ابألسلوب الشيق السهل والكلمات ذات املعىن األكثر تعبرياا عن   رابعاا: أن
 الفكرة، وهكذا وعلى ضوء هذا من املمكن أن تعد اخلطبة. 

وعلى اخلطيب أن ينظر يف ما حوله من األمور املهمة، واألحداث اليومية اليت تشغل  
يتخري من هذه احلوادث    الناس يف أحاديثهم، وتدور على ألسنتهم وهلا آاثر بينة بينهم، مث

ما ورد من اآلايت واألحاديث   أجلها وجيعلها موضوع خطبته ومدار عظته، مث يستحضر 
الصحيحة يف املوضوع الذي اختاره، ويفكر إن كان موضوع التنفري من الرذيلة يف األضرار  
اليت تنشأ عنها، ويتوسع يف فهم هذه األضرار، ويستحضر األلفاظ واألساليب اليت ختص 
: التنفري من شرب اخلمر؛ يفكر يف األضرار الصحية   موضوع خطبته، فإن كان موضوعه مثالا
واملالية واخللقية واالجتماعية، فوق ما أعد هللا تعاىل من العقاب لشارب اخلمر، وإن كان 
موضوعه دعوة إىل عمل انفع؛ يفكر يف آاثره اجلليلة ومنافعه اجلزيلة يف الدنيا، وما أعده هللا  

 اآلخرة من النعيم لفاعله. يف 
فإذا أراد الكالم يف حث الناس على تكوين مجعية للب ابلفقراء، فكَّر يف آاثر هذا  
عن  يصرفهم  أيضاا  االجتماعية، ويف هذا  معيشتهم وحالتهم  الفقراء ويف  نفوس  العمل يف 
وتصفو األمن  ويستتب  النفوس  فتستقر  راحتهم،  وإقالق  الناس  أموال   التفكري يف سلب 

احلياة، ويفكر يف الثناء الذي تنطق به األلسن على هؤالء اخلريين، والذكر لإلنسان عمر 
اثين، مث يفكر يف أن هذا العمل جيعل األغنياء والفقراء متحابني، تشيع بينهم املودة واحملبة،  

حباجته لآلخر، ويتذكر ما أعده هللا للمحسنني من جزيل    متضامنني يشعر كل واحد منهم
 يف الدنيا واآلخرة.  الثواب

الصادقة   والنية  القلب،  وطهارة  النفس  وصفاء  اهلدوء  من  جو  يف  تفكريه  وليكن 
واإلخالص يف الدعوة إىل هللا، وما أمجل قبل التفكري أن يطهر قلبه ولسانه بقراءة ما تيسر  
من كتاب هللا، ويستلهمه املعونة والتوفيق، وما أحسن إذا وقع يف قلبه موضوع ما أن يتوضأ  

ويس  ركعتني،  وتعاىل–تخري هللا  ويصلي  أو عدم    - سبحانه  املوضوع،  هذا  الكالم يف  على 
الكالم فيه، فاهلل يعلم واخلطيب ال يعلم، وهللا يقدر واخلطيب ال يقدر، فعلى اخلطيب أن 
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يتبأ من حوله وقوته إىل حول هللا تبارك وتعاىل وقوته، وعليه أن ال ينتظر من الناس ثناء وال 
 ا بل أجره على هللا رب العاملني. شكراا، وال يؤمل منهم أجرا 

 وهبذا نرى أن هناك أركاانا ثالثة ال بد للخطيب من رعايتها:
 األول: موضوع اخلطبة أي عنواهنا.

 اثنياا: املادة العلمية اليت تقوم عليها اخلطبة. 
 اثلثاا: صياغتها النهائية. 

وفقرات مرتابطة، مث ولتسهيل األمر على اخلطيب عليه أن يقسم اخلطبة إىل عناصر  
 يستحضر هذه العناصر ويستحضر يف نفسه أساليبها والعبارات اليت تؤدي هبا. 

ال شك أن من يريد إلقاء خطبة يف موضوع  )).. : -رمحه هللا–يقول اإلمام أبو زهرة  
، مث يرتبها ويضع كل عنصر يف موضعه الالئق به، مث يعب عن ذلك، وقد   جيمع العناصر أوالا

تلك األعمال الثالثة يف أسرع وقت وأقصر زمن، كما يكون يف اخلطب االرجتالية    حتدث منه 
هذه األعمال الثالثة بعد تروية وإمعان    ويف اجملاوابت واملناقشات اخلطابية، وقد حتدث منه

وتفكري ويف زمن طويل، وذلك يف اخلطب اليت هتيأ وحتضر وتعد إعداداا، ومهما يكن من 
 .((تلك األعمال الثالثة ال بد أن تكونحال اخلطيب واخلطبة ف

شيخو":   "لويس  للعامل  اخلطابة(  )علم  يف كتاب  جاء  املعتز  ))..  وقد  ابن  قال 
والشيباين: إن البالغة بثالثة أمور: أن تغوص حلظة القلب يف أعماق الفكر، وتتأمل لوجوه  

، فيحكم سياق  العواقب، وجتمع بني ما غاب وما حضر، مث يعود القلب على ما أعمل الفكر
واستعمال   معارضها  تزيني  مع  رشيقة  أبلفاظ  تبديه  مث  تنضيدها،  وحيسن  واألدلة  املعاين 

 .((. حماسنها.
العلوم األدبية مطالعها من ثالثة أوجه: قلب مفكِّر وبيان  ))..  قال بعض احلكماء:  

التنسيق، والثالث:   العمل األول: إجياداا أو اخرتعاا، والثاين:  ، ويسمى  مصوِّر ولسان معبِّ
 ..((. التعبري، وتلك هي األركان اليت تقوم عليها اخلطبة، والعناصر اليت تتحد يف تكوينها

 على الغالب، ولكنها يف الواقع ليست أركاانا حتمية  وحنن نسميها أركاانا للخطبة جرايا 
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يف كل خطبة، حبيث تكون اخلطبة اليت ختلو من جزء أو ركن منها ُمتلة انقصة، أو ال تستحق  
أن تسمى خطبة، وإمنا هو عمل فين يراد به جعل اخلطبة أدىن إىل الدقة والكمال، كما يراد 

ه خطبته، ويرفعها وجيعل السامعني أكثر استفادة  منه مساعدة اخلطيب وإرشاده إىل ما يكمل ب
 منها. 

كيفية إعداد اخلطبة، ننتقل إىل تبيان أقسامها  عناصر اخلطبة األساسية، و وبعد أن تبينا  
 فما هي أقسامها الرئيسة؟ الرئيسة.

 املطلب الثاين 
 أقسام اخلطبة 

 أقسام اخلطبة: -الفرع األول –  1
هذا التقسيم ما هو إال تنظيم ألجزاء اخلطبة، وإحكام تركيبها وربط بعضها ببعض،  
ووضع أدلتها يف شكل منِتج، حىت أيخذ بعضها حَبُجز بعض، وجيعل الغرض منها واضحاا،  
إذ ال يذكر املعىن إال بعد التمهيد له، فيكون قريباا مألوفاا وواضحاا مكشوفاا، وإذا أخذ به  

ضمن للمتكلم حسن اإلصغاء وكمال    - حملاسنه  التجنب لعيوبه والتحريمع  –متام األخذ  
االنتباه، وعلى هذا يكون الغرض من احلديث عن أجزاء اخلطبة أو تنسيقها أو أركاهنا هو  

ليست    - اليت سنذكرها–خروجها كاملة، أو قريبة من الكمال. وهذه األجزاء أو األركان  
املو  أن  اخلطيب  يرى  فقد  للخطيب؛  األركان،  ملزمة  أو  األجزاء  بعض  إىل  حيتاج  ال  قف 

فيستغين عنه وإمنا نذكرها لالستئناس هبا، وألن اخلطب يف أغلب األحيان تشتمل عليها،  
 : هي  ويكون كماهلا وتنسيقها يف حتقيق كل أجزائها. ولقد قسم أرسطو اخلطبة إىل أربعة أجزاء 

 . املقدمة –  1
 .العرض –  2
 . التذليل –  3 
 . اخلامتة –  4 

 املقدمة:  -الفرع الثاين –  2
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ويعد   بعده  ملا  ميهد  منهما  القصيدة، كل  من  اخلطبة كاملطلع  من  فهي  املقدمة  أما 
السامعني إىل اإلصغاء. واملقدمة أول ما يطرق األمساع من اخلطبة، فإن كانت جيدة أصغى 

نذيراا بفشله وتفاهة  السامعون وأتهبوا ملا بعدها، وتفتحت نفوسهم للخطيب، وإال كانت  
أثره. وكثرياا ما تتخذ املقدمة وسيلة ألن يسود الصمت بعد هرج حدث إثر خطبة سابقة، أو  
 من جراء مناقشة يف موضوع اخلطبة قبل مساع الرأي فيها، أو اضطراب لسبب من األسباب. 
  ولقد تكون املقدمة ضرورية ال يستغين عنها اخلطيب، كأن يكون اخلطيب جمهوالا ال

صلة للسامعني به، فيعتمد على املقدمة لعقد هذه الصلة، أو يكون املوضوع الذي خيطب 
فيعتمد اخلطيب على   اهتمامهم؛ ألنه ال ميس صاحلهم.  يثري  أو ال  للسامعني،  فيه جمهوالا 
املقدمة لتوضيح أمهية املوضوع وبيان قيمته، حىت يتصل بقلوهبم فيعوا ما يقال عنه، أو يكون  

ضاا إىل السامعني ألنه من غري حزهبم، أو ملقالة سوء ذاعت عنه، أو ألنه كان اخلطيب مبغ
املقدمة ليخفف من هذه الكراهية ولو مؤقتاا، ويتطلب منهم تناسي    قد حكم فظلم فيلجأ إىل 

احلزازة واحلكم البيء. أو تكون الفكرة اليت يدعو إليها اخلطيب بغيضة إليهم، كأن يدعو  
 مجع من املتعلمني، أو إىل االشرتاكية يف مجع من املالكني، أو إىل التحلل  إىل تقييد التعليم يف

من قيود الدين يف جمتمع من املتدينني، أو إىل اخلضوع ألحكام الدين يف مجهور من املاجنني،  
فيقدم خطبته بكلمة ملطفة هلذه اخلصومة، ُمففة ملا يف نفوسهم من عداء سابق ملا يدعو 

ع إىل اخلضوع للحق والتجرد من التعصب للهوى ولو فرتة من الزمن،  إليه؛ إذ يدعو اجلم
 ويف غري هذه األحوال ال حاجة إىل مقدمة. وحىت تكون املقدمة جيدة يشرتط هلا شروط:

األول: أن تكون متصلة ابملوضوع نفسه لتخدمه ومتهد له. ومثال ذلك خطبة أيب  
وهو أن املهاجرين أوىل ابخلالفة  –يوم السقيفة، فقد قدم للموضوع    - رضي هللا عنه–بكر  

األنصار قال    -من  املقدمة،  عنه–هبذه  )رضي هللا  خلقه  :  إىل  رسوالا  حممداا  بعث  إن هللا 
ا هللا ويوحدوه، وهم يعبدون من دونه آهلة شىت، ويزعمون أهنا هلم  وشهيداا على أمته؛ ليعبدو 

عندهم شافعة وهلم انفعة، وإمنا هي من حجر منحوت وخشب منجور، ويعبدون من دون  
هللا ما ال يضرهم وال ينفعهم ويقولون: هؤالء شفعاؤان عند هللا، وقالوا: ما نعبدهم إال ليقربوان 
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أن يرتكوا دين آابئهم، فخص هللا املهاجرين األولني من قومه    إىل هللا زلفى، فعظم على العرب
 (بتصديقه

اثنياا: أن تكون املقدمة واضحة مناسبة لعقول السامعني، موزونة املعاين دقيقة التعبري؛  
ألن السامعني يف أول اخلطبة أبصر ابلنقد وأقرب إىل العناد، حىت إذا هبرهم اخلطيب أسلسوا  

 له القياد. 
أن تكون شائقة جتذب السامعني إىل املوضوع، جديدة غري مبتذلة أو مشاعة،    اثلثاا:

وليكن يف صدر كالمك دليل على  : )صاحلة لكل خطبة. جاء يف تعريف ابن املقفع للبالغة
قافيته إذا مسعت صدره عرفت  الذي  البيت  الشعر  أبيات  أن خري  وعلق    ( حاجتك، كما 

العيد وخطبة    در خطبة النكاح وبني صدر خطبةكأنه يقول: فرق بني ص: )اجلاحظ بقوله
، حىت يكون لكل فن من ذلك صدر يدل على عجزه، فإنه ال خري يف كالم ال يدل  الصلح

 ( على معناه، وال يشري إىل مغزاه، وإىل العمود الذي إليه قصدت، والغرض الذي إليه نزعت
 العرض أو املوضوع:   - الفرع الثالث –  3

يلي املقدمة مباشرة، وهو يشمل الفكرة أو املبدأ الذي يدعو    وهذا هو اجلزء الذي 
إليه اخلطيب ويشرحه شرحاا وافياا إبيضاح، مع التدليل عليه وأتكيده بكافة الباهني النقلية  
من  املبدأ  أو  الفكرة  هذه  إىل  يوجه  أن  ميكن  ما  ودفعه  خطيب،  يستطيعها  اليت  والعقلية 

اجلزء يف أنه أساس اخلطبة أو عمودها الفقري أو كياهنا  انتقادات وطعون. وتتمثل أمهية هذا 
، أما هذا اجلزء فهو اخلطبة نفسها   وصلبها، فاألجزاء األخرى ميكن االستغناء عنها أحياانا
وما عداه من أجزاء فهو من أجله، وخلدمته متهيداا وانتهاء، ومهمتها هي إجناح وتثبيت آاثره.  

 وط من أمهها: ويشرتط جلودة وجناح املوضوع عدة شر 
: الوحدة العضوية أو املوضوعية؛ أبن يدور الكالم يف اخلطبة كلها حول فكرة   أوالا

 واحدة، وحيللها حتليالا دقيقا ويؤكدها أتكيداا قوايًّ تدليالا وتفنيداا.
اثنياا: ترتيب الكالم ترتيباا منطقيًّا يبدأ فيه ابألفكار البسيطة السهلة، مث يتدرج حىت  

 ة ما يريده، ويف القمة يبدو انفعاله وقوة صوته وقوة عبارته مجيعاا. يصل إىل قم
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اثلثاا: الوضوح؛ فال ُيسئم السامع ابلتعقيد والغموض، فإن ذلك يصرف األذهان عن 
 متابعة اخلطيب. 

   : اخلامتة أو النتيجة - الفرع الرابع –  4
وهي خالصة ما يتوصل إليه اخلطيب من موضوع اخلطبة، واخلامتة هلا أمهية كبى من  
حيث أن هلا األثر األكب واألخري يف نفوس السامعني؛ ألهنا آخر شيء من اخلطبة يبقى يف  
آذاهنم وأذهاهنم، وفيها ترتكز مشاعرهم وتتجمع عواطفهم، وكأن اخلطيب يقول هلم فيها:  

فيها، وهذه وجهة نظري فما حكمكم عليها؟ وهي اليت يتلوها عادة    هذه آرائي فما رأيكم
أخذ األصوات يف اخلطب البملانية أتييداا للحكومات أو معارضة هلا، وإصدار حكم القضاة 
يف اخلطبة القضائية إما ابلباءة أو اإلدانة، وخشوع السامعني خلطب الوعظ الديين بتأثرهم  

 يب واحملتفل به يف اخلطب احلفلية أو عدمه.أو عدمه، وتقدير السامعني للخط
إذاا فاخلامتة إن كان وقعها حسناا انسحب ذلك على اخلطبة حسناا، وإن كان وقعها 

شودة واألمل املرجو  سيئاا انسحب ذلك على اخلطبة كلها، وساء األثر وضاعت الغاية املن 
وحسن االنسجام، وجودة  ، لذلك جيب أن يكون يف اخلامتة من مجال التعبري  يواألمر املبغ

 املعىن وإصابة الغرض، ولطف املقطع وإحكامه ما يبقي أحسن اآلاثر وأحكم األفكار. 
 وأمثل املناهج حلسن اخلامتة يف خطب اخلطباء منهجان مها: 

: أن يلخص اخلطيب يف اخلامتة آراءه السابقة يف العرض أو املوضوع.   أوالا
امعني إىل رأيه، وأحياانا جيمع اخلطيب بني اثنيهما: أن حياول اجتذاب عواطف الس

املنهجني، فإذا سلك اخلطيب املنهج األول ينبغي أن يلخص آراءه يف دقة وإجياز، مقتصراا  
على أهم ما قال وعلى األصول دون الفروع، وحيسن أن ال يكرر عبارته السابقة، بل جيدد  

ه موجزاا ال مطنباا. وإذا سلك  يف التعبري حىت جيدد يف نشاط السامع، وأن يكون يف تلخيص
استمالتهم،   بطرق  عارفاا  السامعني  أبنفس  خبرياا  يكون  أن  جيب  اآلخر  املنهج  اخلطيب 

 فيستعمل يف كل خطبة أهم الوسائل اليت تتفق وذوق السامعني ونفسيتهم. 
ويشرتط جلودة اخلامتة أن تكون صدى ملا استعمله من عرض وتدليل وتفنيد، وأن  
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ستحسن أن تكون أقوى جزء يف اخلطبة كلها؛ ألهنا خالصة موضوع اخلطبة،  تكون قوية، وي
وبقوهتا يبقى أثر املوضوع يف آذان وأذهان املستمعني، وأن تكون قصرية ما أمكن، وأن تكون 

 مثرية للعواطف يف األمر الذي يريده اخلطيب. 
بعده تطلع،    واهلدف من جودة اخلامتة أن يتم إقناع السامعني، حىت ال يبقى للنفوس

اإلقناع   مها:  األمران  وهذان  له،  أذعنوا  مبا  العمل  يف  الرغبة  املستمعني  يف  تقوى  وأن 
 واالستمالة، ومها أكب ما يعول عليه يف اخلطابة، ومييزها عن غريها من فنون القول املختلفة. 

  وأقسامها   ها األساسيةعناصر اخلطبة و وهكذا تبينا من خالل هذا املبحث كيفية إعداد  
)املقدمة، العرض، اخلامتة(، ووقع كل من املقدمة وأتثريها يف نفوس السامعني، فضال عن 
وقع موضوعها وعناصره يف محل السامعني للتعاطف مع القضية املخطوب فيها، مث أثر اخلامتة  

 . كمرحلة ملخصة وجامعة لكل تفاصيل اخلطبة
 املبحث الثالث 

 مصادر اخلطبة  
املبحث املصادر اليت يعتمدها اخلطيب يف إعداد خطبته، وذلك عب    سنتناول يف هذا 
 املطالب اآلتية، وهي: 
 الكتاب والسنة. -املطلب األول
 احلذر من اإلسرائيليات.  - املطلب الثاين
 املطلب األول

 الكتاب والسنة 
املصادر   وأوكد  وأعلى  وأول  وأعظم  أس  وتعاىل  سبحانه  هللا  األساسية  يُعد كتاب 

للخطبة اإلسالمية الناجحة، والسنة النبوية تشهد على ذلك، ولعلنا بعرضنا لبعض املعارف  
 يف ذبك ننطلق لتبيان مكانة القرآن والسنة يف إعداد اخلطبة. 

 القرآن والسنة:  -الفرع األول –  1
الكونية   والعلوم  الشرعية  النصوص  من  ونصحه  عظته  اخلطيب  يستمد  أن  ينبغي 
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ل النفسية. واخلطابة اإلسالمية الرشيدة هي اليت تستمد من القرآن الكرمي والسنة  والفضائ 
  - صلى هللا عليه وسلم–احملمدية، والنصوص الصحيحة وتسري يف ضوئها. ولنا يف هدي النيب  

خري قدوة وأفضل توجيه، فكثرياا ما كان خيطب ابلقرآن الكرمي. ويف )صحيح مسلم( عن أم  
( إال عن لسان رسول  1: ))ما أخذت }ق َواْلُقْرآِن اْلَمِجيِد{ )ق:  هشام بنت حارثة قالت

الناس(( وكان عمر    - صلى هللا عليه وسلم–هللا   إذا خطب  رضي هللا  –يقرؤها كل مجعة 
 (خيطب أحياانا بسورة "النحل -عنه

فالقرآن الكرمي والسنة الشريفة والنصوص الصحيحة وأقوال السلف الصاحل؛ هي  
ينبغي أن تستمد منها اخلطابة اإلسالمية، وتلك هي الروافد الدافقة اليت متد    املصادر اليت 

 اخلطابة يف اإلسالم، وهي الينابيع الصافية اليت ينبغي أن جيعلها اخلطيب مصدر روائه وغذائه.
وال غرو؛ فمن معاين القرآن الكرمي تنفجر ينابيع اخلطابة الصحيح، واخلطابة املستمدة  

نهضة الرشيدة، وضياء أمة تريد أن تستقيم على درهبا، إذ إن أسلوبه يف خلق  منه هي وقود ال
الضمري الزكي والفكر الراقي وتقومي السلوك املعوج يكفي ويغين، ويشفي ويهدي لليت هي  

 (. 9أقوم، كما قال من أنزله: }ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن يـَْهِدي ِللَّيِت ِهَي َأقْـَوُم{ )اإلسراء: 
للقر  أن  أفكارهم،  كما  استثارة  وعلى  احلق،  إىل  الناس  قيادة  على  فذة  قدرة  آن 

واستضاءة مشاعرهم، والسمو هبم إىل كل ما هو خري. ومل يكن الوعاظ واملذكرون يف صدر  
ونصائحهم، وكان عماد اخلطبة   اإلسالم يذهبون إىل أبعد من الكتاب والسنة يف توجيهاهتم

السنة، وإما كالم مستمد منهما يدور يف فلكهما وال  أو العظة يف عصرهم: إما القرآن، وإما  
 يتجاوز حميطهما. 

وعلى اخلطيب أن حياول جهده يف أن تكون خطبته حمكومة هبذا اإلطار السابق، وال  
مانع من االستئناس ببعض القصص القصرية والصحيحة، خاصة للعامة اليت حتب هذا النوع 

ذر وبقدر. ويف القرآن الكرمي والسنة املطهرة  من القول وتطري وراء أصحابه، وليكن ذلك حب
متسع كبري يف هذا اجملال، وهللا تعاىل يقول: }َلَقْد َكاَن يف َقَصِصِهْم ِعْبٌَة أِلُويل اأْلَْلَباب َما  

َوَرمحَْ  َوُهداى  َشْيٍء  َوتـَْفِصيَل ُكلِّ  َيَدْيِه  َبنْيَ  الَِّذي  َتْصِديَق  َوَلِكْن  يـُْفرَتَى  َحِديثاا  ِلَقْوٍم  َكاَن  ةا 
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 (. 111يـُْؤِمُنوَن{ )يوسف: 
أما القرآن الكرمي هو أول مصدر جيب على اخلطيب أن يستمد منه مادته، فهو كتاب  
هللا عز وجل، ختم هللا به الكتب، وأنزله على نيب ختم به األنبياء، بدين عام خالد ختم به  

داية األرض، أهنى إليه منزله  األداين، فهو دستور اخلالق إلصالح اخللق، وقانون السماء هل
كل تشريع، وأودعه كل هنضة، وانط به كل سعادة، وهو حجة الرسول وآايته الكبى، يقوم  
ا برسالته انطقاا بنبوته، دليالا على صدقة وأمانته، وهو مالذ الدين األعلى،   يف فم الدنيا شاهدا

، وآدابه وأخالقه، وقصصه يستند اإلسالم إليه الدين يف عقائده وعباداته وحكمه وأحكامه
ومواعظه، وعلومه ومعارفه، وهو عماد لغة العرب األمسى، تدين له اللغة يف بقائها وسالمتها،  

العاملية به يف أساليبها ومادهتا،    وتستمد علومها منه على تنوعها وكثرهتا، وتفوق سائر اللغات 
لت حدود املمالك، وحولت جمرى  وهو أوالا وآخراا القوة احملولة اليت غريت صورة العامل، ونق

 التاريخ، وأنقذت اإلنسانية العاثرة، فكأمنا خلقت الوجود خلقاا جديداا. 
وما جاء يف القرآن الكرمي من أساليب الرتغيب والرتهيب، والتبشري والتحذير، والوعد  
والوعيد، على األسلوب البالغ حد اإلعجاز، يؤثر يف القلوب ويستجيش الوجدان، ويثري 

نن يف أساليب الوعظ اخلطايب عند حلول  ف خذ بشكائم النفوس، ويعني على التعواطف وأيال
البليغ   اخلطيب  إن  حىت  اجلماعات،  قلوب  أتليف  إىل  واحلاجة  حيسن  –األزمات،  الذي 

أن يدفع ابخلطبة الواحدة من امللمات ما ال يدفع ابلبيض املرهفات،    ميكنه  -استخدام اآلايت
يف خطبته   - رضي هللا عنه–وميلك من قلوب الرجال ما ال ميلك ابألموال، كما صنع أبو بكر  

 يوم السقيفة. 
 السنة النبوية املطهرة:  -الفرع الثاين –  2

ف منه اخلطيب غرفاا ويعب أما السنة املطهرة فهي أعظم نبع بعد القرآن الكرمي، يغرت 
 وتتميز السنة النبوية بكوهنا: منه عبًّا؛ 

  : نفسه ابلسنن، وليقيم بيته وأهله وحياته كلها على السنة،    حياة سوية للخطيبأوالا
فيهم،   النقص  منها على جوانب  فيها عيوهبم، ويتعرفون  يرون  للناس  فيكون مرآة صافية 
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 اكاة اإلمام واخلطيب واالقتداء به.فيقوِّمون العيوب ويستدركون النقص مبح
أحاديث رسول هللا   من  الكثري  ليحفظ  وهديه يف    - صلى هللا عليه وسلم–واثنياا: 

سننه، فيضمه إىل حمفوظاته من القرآن الكرمي ليستشهد هبا يف موضوعه، ويدلل هبا على  
طيب بعد صحة فكرته، فهذا أدعى إىل اإلذعان وأقوى يف التسليم واالنقياد، وأنصح للخ
ا أن يهتم حبفظ كتاب )رايض الصاحلني(؛ فإن هذا    أن حيفظ كتاب هللا عز وجل حفظاا جيدا

يف ترتيبه، على    -رمحه هللا–الكتاب املبارك بفضل هللا عز وجل قد أحسن اإلمام النووي  
 األبواب اليت حنن كخطباء نتعايش معها، ونعيشها دائماا يف كل خطبة ويف كل موعظة.

ومن شأن اإلمام يف ذلك الكتاب أنه يصدر املوضوع ابآلايت املناسبة من القرآن، مث  
يعقب عليها ابألحاديث الصحيحة، فإذا حفظ اخلطيب القرآن الكرمي، مث حفظ هذا الكتاب 
املبارك )رايض الصاحلني( كان معه ذخرية حية قوية كثرية من القرآن الكرمي، وِمن أحاديث  

فما عليه يف أي خطبة أو يف أي موعظة إال أن يرتب اآلية   -ة والسالمعليه الصال–النيب  
بعد اآلية واحلديث بعد احلديث، ويصل بني اآلية واحلديث بكلمة أو كلمات، وإذا به قد 
خرج أبثر كثري يف قلوب الناس؛ ألنه مل خيرج منه إال قال هللا، قال رسول هللا، وكالم هللا كله  

صلى هللا  –هللا كله بركة ورمحة، وكالم هللا كله نور وكالم رسول هللا  بركة ورمحة وكالم رسول  
كله نور، أال ليت شعري مىت يعلم اخلطباء أن زمان اإلنشاء قد انتهى، وأنه   -عليه وسلم

 صلى هللا عليه وسلم.–جيب علينا أن نعود إىل كتاب ربنا وسنة نبينا 
ودراسة    -صلى هللا عليه وسلم–كذلك يستمد اخلطيب خطبته من دراسة سرية النيب  

حبياته   يتصل  ما  وسلم–كل  عليه  هللا  ومراحلها    -صلى  دعوته  ودراسة  وبعثته،  ونشأته 
املختلفة، وأساليبه يف الدعوة ومنهجه يف الدعوة والرتبية والتعليم، وجهاده يف سبيل نشر  

– ا يتصل حبياته  الدين الذي بعثه هللا به، وأخبار هجرته وغزواته ومعاركه، إىل غري ذلك مم
من ميالده إىل وفاته، واالستفادة من ذلك، والسري ابلدعوة والتحرك   -صلى هللا عليه وسلم

 هبذا الدين يف ضوء هذه السرية.
ومن عاش مع هذه السرية العطرة دراسة وأتمالا واتعظ واعتب واتبع واقتدى؛ أعانته  
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صوره وأهبى   الكمال اإلنساين يف أوج  الطاعة املثلى، وأرشدته إىل  -عز وجل–على طاعة هللا  
حلله، وحسنت أخالق دارسها، وورثت قلبه الطمأنينة إىل هللا، والثقة يف منهجه، وأعانته 
على فهم وتذوق روح ومقاصد كتاب هللا عز وجل، واستشعر حالوة اإلميان ولذة اليقني،  

اطعة واألمثلة البليغة،  وأمدته بقوة البيان الذي يؤثر به يف العقول والقلوب، واحلجج الس
 اليت تعني اخلطيب على إثبات ما يريد إثباته من حقائق اإلسالم احلنيف. 

 املطلب الثاين 
 احلذر من اإلسرائيليات 

نوصي  أهم وصية  وهذه هي  اإلسرائيليات،  من  احلذر  أن حيذر كل  اخلطيب  على 
الصحيحة وأقوال   اخلطيب هبا، أن يكون عماد درسه أو خطبته القرآن الكرمي واألحاديث

ذلك   فإن  املوضوعة؛  واإلسرائيليات  اململة  القصص  وراء  اجلري  وعدم  الصاحل،  السلف 
موضوع نقد شديد وشكوى كثرية من اجلمهور للخطيب. مث إنه ينبغي أن ال يغفل جانب  
اخلطورة اليت تعود على املسلمني من رواية اإلسرائيليات؛ نظراا ملا حتويه من أابطيل وخرافات،  

والصحابة والتابعني، وذلك من حيث إهنا    -صلى هللا عليه وسلم–سب بعضها إىل الرسول  ن
 تفضي إىل اآليت: 

ابلرتهات   يهتم  الذي  الدين  مبظهر  اإلسالم  تظهر  اإلسرائيليات  هذه  إن   : أوالا
واألساطري، واألابطيل اليت ال أصل هلا، كما أهنا تظهره يف صورة دين خرايف يعشق اخلرافات  

 وراءها، ويعىن أبوهام من صنع اخليال.  ويطري
اثنياا: إن رواية مثل هذه اإلسرائيليات تكاد تصرف الناس عن ما هو أهم يف دينهم  
ودنياهم، وتشغلهم ابلتوافه والصغائر عن البحث يف األحكام والتفاصيل املهمة، وعن التدبر  

ل الناس مبثل هذه األمور  يف آايت القرآن واالنتفاع بعبه وعظاته وقصصه احلق، مع أن شغ
 مضيعة للوقت، فيما ال فائدة من معرفته، وما يعتب البحث عنه عبثاا حمضاا. 

اثلثاا: أهنا تعطي معلومات عن الكون ونظامه وسننه اليت يسري عليها، ذلك أن كل ما 
نه  خلقه هللا تعاىل قائم على سنن وقوانني شرعها هللا تعاىل، وجعلها نظامه الذي ال حميص ع
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وال خروج على حدوده، لكن نظرة يف ما يرويه بعض املفسرين والواعظني ختيل للشخص أن  
هناك أموراا جتري هكذا دون ما سبب أو ما مسبب، كيف وهللا يقول: }ِإانَّ ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه 

 (. 2قان: ( ويقول: }َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء فـََقدَّرَُه تـَْقِديراا{ )الفر 49ِبَقَدٍر{ )القمر: 
رابعاا: إن مثل هذه الرواايت ال تذكر هكذا وإمنا تنسب إىل بعض الصحابة والتابعني، 

 األمر الذي يسيء إىل مسعة صحابة أجالء واتبعني كرام ويهز الثقة فيهم. 
 كما أن على اخلطيب أن جيتنب األحاديث الضعيفة واملوضوعة.

وهكذا تبينا أهم مصادر اخلطبة وأعالها وأوثقها وأكثرها أتثريا ونفعا.. ممثلة يف كتاب  
اإلسرائيليات   اجتناب  على  الرتكيز  مع  الصحيحة.  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  وسنة  هللا 

 واألحاديث املوضوعة والضعيفة وحنوها، لتكون اخلطبة أكثر نفعا وأتثريا.
 املبحث الرابع 

 يباألسلوب اخلطا 
سنتناول يف هذا املبحث األسلوب اخلطايب الناجع وأنواعه، وذلك من خالل املطلب  

 التايل: 
 األسلوب اخلطايب.  -املطلب األول –  1

 األول املطلب
 األسلوب اخلطايب 

ال خيتلفان البتة من حيث البناء اهليكلي والتنظيمي  أسلوب اخلطبة وأسلوب املقال  
والكتايب )مقدمة، متهيد، عرض، صلب املوضوع، اخلامتة، النتيجة(، ولكنهما خيتلفان من 
حيث أسلوب اخلطاب، فتستعمل اخلطبة عبارات اخلطاب كـ )اي أيها الناس، أيها املؤمنون،  

ويت أحبيت.. سيدايت ساديت..(، وال يستعمل  عباد هللا، أيها احلضور الكرمي، أبنائي بنايت إخ
أو أطوار    ثالثة أدوارفيهما وفق  يتدرج العمل الفين  كاتب املقال عبارات اخلطاب، حبيث  

 :  رئيسة، هي
   .اإلجيادطور  –  1
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   .التنسيقطور  –  2
   . التعبريطور  –  3

واملراد ابإلجياد التفكري الستنباط املعاين، واملراد ابلتنسيق تنظيم املعاين وترتيبها، أما  
التعبري فهو إبراز هذه املعاين أبسلوب مالئم هلا وللسامعني وللمتكلم، أسلوب مالئم هلا ألن  
اخليالية،  والصور  احلماسية  القوية  الكلمات  تالئمها  احلربية  فاخلطبة  ختتلف؛    املوضوعات 
املتفجع   األسلوب  يشاكلها  التأبني  وخطبة  املتزن،  األسلوب  يالئمها  القضائية  واخلطبة 
وهكذا. ومالئم للسامعني فيتأنق اخلطيب يف خطبته للخاصة، ويعدل إىل السذاجة مع العامة،  
ويطنب يف اجلمع املستكثر املستزيد، ويوجز يف اجلمع املؤثر لإلقالل وهكذا، ومالئم حلال  

 ه من فرح أو أسى ومن غضب أو رضا ومن انتقام أو رمحة.اخلطيب نفس
 بني اخلطابة واملقال: -الفرع األول –  1

الكتابة واخلطابة تشرتكان يف اإلجادة والتنسيق ولكنهما ختتلفان يف التعبري؛ ألن تعبري  
اخلطيب خاضع لذوقه، وما يدعو إليه املقام من تقصري اجلمل أو تطويلها، ومن تكرار أو  

اء، وانتقاء لأللفاظ اخلفيفة على السمع، أو التحليق يف مساء اخليال حيناا، وإيثار النكتة  إمي
حيناا آخر، مع اإلشارة واحلركة ونبة الصوت ونفوذ اخلطيب، وغريها مما يتطلبه فن اخلطابة،  
 مث ال بد يف أسلوب اخلطبة من الوضوح والسهولة. أما تعبري الكاتب ففيه ترو وأتنق وتصعيب

؛ ألن للقراء فسحة من الوقت يفكرون فيها يف معىن ما استغلق، ويكررون تالوته، فال  أحياانا
ضري أن يصعب الكاتب ويعلل وحيلل، أما اخلطيب فإنه يقذف بكلماته، فيتلقاها اجلمع يف 
سرعة ال تيسر له مراجعتها أو التوقف لتفهمها؛ ألنه مضطر إىل متابعة اخلطيب وتلقف ما  

 ا توقف للتفهم انقطعت صلته ابخلطيب فضاعت قيمة اخلطبة.يقول، فإذ
وكثرياا ما ينزل التعبري اخلطايب عن مكانة التعبري الكتايب يف جودة املبىن ودقة املعىن،  
ولكنه يستعيض عن هذا النزول مؤثرات أخر؛ ِمن فصاحة النطق، وجهارة الصوت، وإجادة  

ب مسموعة ذات أثر قوي عميق يف نفوس  األداء، وروعة املوقف، وهلذا فإن بعض اخلط
سامعيها، ولكنها مقروءة ال شيء من االمتياز فيها. والكلمات هي اللبنات اليت يبين منها  
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األديب عمله الفين، فهي كالدهان يف رسم الرسام، والآللئ يف أانمل الآلء، واألحجار يف 
وسعة حيلته أن يصنع منها   يد البناء، والصخور يف حمفر النحات، واألديب يستطيع مبواهبه

، وذلك برصفها وأتليفها يف أسلوب خاص،   صوراا عدة، متثل العواطف املختلفة متثيالا كامالا
فإن املفردات اليت ال ينتظمها أسلوب ال أثر هلا يف النفس، وإمنا يبني أثرها إذا ما صيغت  

ظ املعبة عن عاطفته،  لتصور عاطفة أو تعب عن فكرة. واخلطيب واألديب عامة يتخري األلفا
 وينتظمها يف نسق مالئم للمقام.

 أمهية األسلوب يف اخلطبة:  -الفرع الثاين –  2
ولألسلوب يف اخلطبة قيمته وأمهيته، فليست البالغة أن تفهم املعىن فحسب، وإال  

وإمنا البالغة رتبة فوق    لتساوت الركاكة والتعبري واإلشارة واجليد والرديء والعامي والفصيح،
إفهام املعىن، رتبة مسكها االمتياز يف التعبري ومطابقته للحال، وأن يضفي اخلطيب من أسلوبه 

 على معانيه حلة من نور؛ ليتسىن للسامعني أن يتملوا معه مجال روائه وبراعة خياله. 
دب وجالله، لكن النقاد قد اختلفوا منذ زمن بعيد يف األصل الذي يرجع إليه مجال األ

أهو األسلوب أم املعىن أم مها معاا؟ واحلق أن اللفظ واملعىن معاا عنصران من عناصر األدب، 
النقد   القدماء، وهلا يف  للنص األديب عناصر أخر مل يعرض هلا  نقول: عنصرين؛ ألن  وإمنا 

متياز،  احلديث تقدير وذيوع، وأمهها: العاطفة واخليال ومقوماته ال ينفرد أحدها ابلسبق واال
فلكل منها قيمة يف مجال النص األديب وجالله، فمن التعسف أن يتحاكم بعض النقاد إىل 

 اللفظ وحده وبعضهم إىل املعىن وحده. 
فإن أتثران ابلنص األديب ال ينشأ عن ألفاظ من حيث إهنا أصوات مسموعة، وحروف  

عاين واأللفاظ من االتساق مفردة، وكلمات جمردة تتواىل يف النطق، وإمنا ينشأ عن ما بني امل
واليت   تسبقها  اليت  للمعىن  الكلمة  معىن  ومالءمة  املعىن،  بتأدية  اللفظ  لباقة  يف  العجيب 

 تلحقها، ومطابقة الكالم ملقتضى احلال. 
وإذاا فإن الصواب يف النظر إىل األسلوب واملعىن على أهنما وحدة ال تتجزأ؛ ألن سر  

ومس املعىن  روعة  إىل  يرجع  رقته  البالغة  أو  وقوته  اللفظ  جزالة  وإىل  وطرافته،  وأتثريه  وه 
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وفصاحته، فليس النص معىن منفصالا عن اللفظ وليس لفظاا منفصالا عن املعىن، بل هو 
مزيج من عناصر عدة؛ مزيج من الفكرة والعاطفة واخليال والتعبري، وليس من املستطاع فصل  

ن النص األديب وليد اجتماعهما، كما يتحد التعبري عن املعىن أو قطع املعىن عن التعبري؛ أل
فيستحيالن إىل ماء، وللماء خواص غري خواص كل   1:2األكسجني واهليدروجني بنسبة  

 منهما منفرداا. 
وهكذا تبينا حقيقة ومكانة وأمهية الكتابة بني املقال واخلطبة وعامل األسلوب املفرق  

 اخلطبة.  بينهما. لننتقل إىل املبحث املوايل ونكتشف حمتوايت 
 املبحث اخلامس 

 حمتوايت اخلطبة  
املطالب   خالل  من  وذلك  للخطبة،  األساسية  احملتوايت  املبحث  هذا  يف  سنتناول 

 اآلتية، وهي: 
 افتتاح اخلطبة.  -املطلب األول
 ما يستحسن به افتتاح اخلطب الدينية.  - املطلب الثاين

 اخلطبة، وترتيب أفكارها تقسيم -املطلب الثالث
 املطلب األول
 افتتاح اخلطبة 
مبحث جليل من مباحث فن وعلم اخلطابة، وعليه يتوقف جناح اخلطبة    افتتاح اخلطبة 

من فشلها، فباعة االستهالل فيها عنصر مهم يف تركها التأثري يف نفوس وقلوب السامعني. 
 يف الفرع املوايل: وهو ما سنتبينه

 افتتاح اخلطبة:   -الفرع األول –  1
إذا أراد اخلطيب أن جيعل خلطبته افتتاحاا وجب أن يعىن به متام العناية، وأن جيمله 
النفوس   إليه، وهتيئ األمساع له وجتعل  املناسبة اليت جتتذب األفكار  بكل وسائل التجميل 

تثبت وتقر    تتقبله بقبول حسن، فإن الفكرة األوىل عن شيء  أو عن أمر أو عن شخص 
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ابلنفس، وحموها حيتاج إىل عناء شديد، فإن كانت حسنة صعب هتجينها، وإن كانت سيئة  
صعب تزيينها، واالفتتاح هو أول ما يلقى اخلطيب به اجلماعة، فإن وقع من نفوسهم القبول 

ادف قبوالا صعبت  كانت اخلطبة غالباا على غراره، واستطاع أن يصل إىل قلوهبم، وإن مل يص
احلال واحتاج األمر إىل خبري أبحوال النفوس حاذق يف طرق العالج، ووسائل الشفاء من 

 ذلك النفار وهذا الشماس.
السائر(:   )املثل  ابن األثري يف كتاب  االبتداءات ابالختيار؛  ))..  قال  وإمنا خصت 

قاا ابملعىن الوارد بعده،  ألهنا أول ما يطرق السامع من الكالم، فإذا كان ذلك االبتداء الئ
القرآن   الواردة يف  االبتداءات  الباب  هذا  من  ويكفيك  استماعه،  على  الدعاوي  توافرت 
الكرمي كالتحميدات املفتتح هبا أوائل السور، وكذلك االبتداءات ابلنداء كقوله تعاىل يف أول  

 (. 1َلَة السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيٌم{ )احلج: سورة "احلج": }اَي أَيُـَّها النَّاُس اتَـُّقوا رَبَُّكْم ِإنَّ زَْلزَ 
يف   شىت  مذاهب  وللخطباء  إليه،  لإلصغاء  السامعني  يوقظ  مما  االبتداء  هذا  فإن 
افتتاحهم، وال نستطيع حصر طرقها؛ ألن أفضل مناهجها مرجعه إىل حسن تصرف اخلطيب  

فمن اخلطباء من    وجودة تقديره، ولكننا نذكر بعضها على سبيل املثال ال على طريق احلصر،
منها، وقد كان يستحسن ذلك اجلاحظ،    يفتتح خطبته مبا يشري إىل موضوعها، ويلوح ابلقصد 

وليكن يف صدر  : )وابن املقفع، فقد جاء يف )البيان والتبيني( نقالا عن املقفع وتعليقاا عليه
ت  كالمك دليل على حاجتك، كما أن خري أبيات الشعر البيت الذي إذا مسعت صدره عرف

قافيته، فكأنه يقول فرق بني صدر خطبة النكاح، وبني صدر خطبة العيد، وخطبة الصلح، 
وخطبة املواهب، حىت يكون لكل فن من ذلك صدر يدل على عجزه، فإنه ال خري يف كالم  
ال يدل على معناه، وال يشري إىل مغزاه، وإىل العمود الذي بسطت إليه والغرض الذي نزعت  

 . ..((إليه
 مناذج من أبلغ االفتتاحات:   -رع الثاينالف –  2

رضي هللا  –ومن أبلغ االفتتاحات اليت تشري إىل موضوع اخلطبة افتتاح اإلمام علي  
خطبته بعد اختالف احلكمني، واستنصار معاوية بقول حكم عمرو بن العاص، فقد    يف  -عنه
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احلمد هللا وإن أتى الدهر ابخلطب الفادح، واحلدث اجلليل،  ))..  :  -رضي هللا عنه– قال علي  
– وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ليس معه إله غريه، وأن حممداا عبده ورسوله  

وآله عليه  احلرية،    - صلى هللا  تورث  اجملرب،  العامل  الشفيق  الناصح  معصية  فإن  بعد؛  أما 
وتعقب الندامة، وقد كنت أمرتكم يف هذه احلكومة أمري، ونقلت لكم ُمزون رأيي لو كان  
يطاع لقصري أمر، فأبيتم علي إابء املخالفني اجلفاة واملنابذين العصاة حىت اراتب الناصح  

 إايكم كما قال أخو هوازن:بنصحه، وضن الزند بقدحه، فكنت و 
 ((. .. فلم تستبني النصح إال ضحى الغدِ .أمرتكم أمري مبنعرج اللوى 

ومن اخلطباء من يبتدئ خطبته حبكمة أو مثل سائر أو ببعض أقوال املتقدمني أو آبية  
كرمية أو حديث شريف يناسب املقام، فيكون حجة يف االستدالل كخطيب يبتدئ خطبته 

- تبارك وتعاىل–يف إصالح حاهلا، وتقومي الفاسد من أمرها، فيبدأ بقول هللا  يف تعاون اجلماعة  
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُأولَئِ  َك ُهُم  : }َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإىَل اخْلَرْيِ َوأيَُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َويـَنـْ

 (. 104اْلُمْفِلُحوَن{ )آل عمران: 
ئ خطبته بذكر كالم خصومه، ودالئلهم والدوافع اليت دفعتهم ومن اخلطباء من يبتد

جمالس  اخلصوم يف  السياسية، وخطب  اخلطب  يكون يف  ابلنقض كما  يعقب  مث  رأيهم  إىل 
القضاء وحمال اخلالف، ومن اخلطباء من يفاجأ السامعني يف مفتتح كالمه مبا يزعجهم كما 

 كان يفعل حجاج يف ابتداء خطبه.
يفتتح خطبته ببيان أنه من اجلماعة اليت خياطبها، وأنه يف مستواها  ومن اخلطباء من  

ليقرهبا إليه، ويكون لكالمه فضل أتثري فيها، ومن اخلطباء من يفتتح خطبته إبحياء آراء قدمية  
عندما    - صلى هللا عليه وسلم– للجماعة ليبين عليها ما يدعوه إليه من جديد كما فعل النيب  

يث سأهلم عن صدق حديثه فقال: ))أرأيتم لو أخبتكم أن خيالا  أنذر عشريته األقربني ح
، فألقى عليه   ابلوادي تريد أن تغري عليكم أكنتم مصدقي(( فقالوا: نعم ما جربنا عليك كذابا

 الصالة والسالم خطبته.
، وما يقوله اآلن  وقد حيىي اخلطيب ابفتتاحه كالماا قد قاله؛ لريبط ما بني ما قاله أوالا
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لك إيناساا للمعلومات وتوثيقاا هلا، وقد يبتدئ اخلطيب خطبته ابلثناء على السامعني  فيكون ذ
ليهيئ نفوسهم لتلقى كالمه ابلقبول؛ إذ ال شيء يهز أعطاف السامعني كالثناء عليهم، وذلك  

 ابب واسع يصح الدخول فيه بشرط االتزان وضبط النفس. 
ل يف اخلطب وأتثريها يف نفوس السامعني  وبعد أن تبينا حماسن االفتتاح وبراعة االستهال

مع تقدمي بعض النماذج اخلطابية اليت حسنت مطالعها، نعرض يف املطلب املوايل ما يستحسن  
 يف اخلطب الدينية. 

 املطلب الثاين 
 ما يستحسن يف اخلطب الدينية 

إن موضوع ما يستحسن به اخلطاب واخلطبة خيتلف من موضوع إىل موضوع ومن  
واجلمهور ومقتضى الظرف واحلال، غري أن ما يستحسن    حال إىل حال.. تبعا لنوعية اخلطيب

به اخلطاب الديين يبقى أسلواب متعارفا عليه، وهو ما سنبينه يف هذا املطلب من خالل بعض  
 فروعه اآلتية:

 ما يستحسن يف اخلطب الدينية:  -ألولالفرع ا –  1
أن تبدأ ابحلمد هلل، وببعض األحاديث النبوية الشريفة    اخلطب الدينية يستحسن يف  

صلى هللا  –أو اآلايت القرآنية اليت تناسب املقام الديين الذي يتكلم فيه، ولقد كان النيب  
احلاجة،  - عليه وسلم مبا عرف خبطبة  املناسبات  بن    يستفتح خطبته يف كل  عبد هللا  عن 

خطبة احلاجة:    - صلى هللا عليه وسلم–قال: ))علمنا رسول هللا    - رضي هللا عنه– مسعود  
إن احلمد هلل نستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا من يهده هللا فال مضل له،  

}اَي  فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا، وأشهد أن حممد عبده ورسوله اي    ومن يضلل
ُهَما رِ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ َجاالا  أَيُـَّها النَّاُس اتَـُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

(، 1)النساء:  َكِثرياا َوِنَساءا َواتَـُّقوا اَّللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواأْلَْرَحاَم ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيباا{ 
ُتْم ُمْسِلُموَن{ )آل عمران:   (، 102}اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اَّللََّ َحقَّ تـَُقاتِِه َواَل مَتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـْ

ا * ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَـ  ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم }اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اَّللََّ َوُقوُلوا قـَْوالا َسِديدا
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 (. 71، 70َوَمْن يُِطِع اَّللََّ َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزاا َعِظيماا{ )األحزاب: 
أما بعد: فإن أصدق احلديث كتاب هللا تعاىل، وخري اهلدي هدي حممد صلى هللا عليه  

 لة يف النار((. وآله وسلم وشر األمور حمداثهتا، وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة، وكل ضال
النيب   أتى  ملا مسعها ضماد حني  ما    -صلى هللا عليه وسلم–هذه اخلطبة  بعد  قال 

مسعها: أعد علي كلماتك هؤالء، فأعادهن عليه رسول هللا ثالث مرات؛ فقال: لقد مسعت 
بلغن  ولقد  هؤالء،  مثل كلماتك  فما مسعت  الشعراء،  وقول  السحرة،  وقول  الكهنة  قول 

  - صلى هللا عليه وسلم–يدك أابيعك على اإلسالم، فبايع رسول هللا    انعوس البحر هات 
 على اإلسالم.

خطبته،   به  اخلطيب  يفتتح  ما  أحسن  هي  احلاجة  خبطبة  تعرف  اليت  اخلطبة  فهذه 
وألمهيتها مجعها حمدث العصر العالمة األلباين يف رسالة خاصة، وذكر يف مقدمتها أنه مجعها  

وال اخلطباء  بني  يذيعها  فيكون هلم  حىت  السنة  تلك  وليحيوا  هبا  ليعملوا  وعاظ واملدرسني؛ 
: ))من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر  -عليه الصالة والسالم–أجرها كما قال  

 من عمل هبا إىل يوم القيامة((. 
 :الغرض من اخلطبة -الفرع الثاين –  2

الدينية   بيانه–إن اخلطبة  الدعوة إىل هللا    وسيلة  -كما سبق  عز  –من أهم وسائل 
والدعوة إىل هللا تعاىل تعين الدعوة إىل الدخول يف الدين الذي ارتضاه وهو اإلسالم    -وجل

ْساَلَم ِديناا{ )املائدة:  يَن ِعْنَد  3كما قال تعاىل: }َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ (، وقال سبحانه: }ِإنَّ الدِّ
ْساَلُم{ )آل عمران:   ْساَلِم ِديناا فـََلْن يـُْقَبَل 19اَّللَِّ اإْلِ َتِغ َغرْيَ اإْلِ (، وقال سبحانه: }َوَمْن يـَبـْ

 (. 85ِمْنُه َوُهَو يف اآْلِخَرِة ِمَن اخْلَاِسرِيَن{ )آل عمران: 
ومن خصائص اإلسالم الشمول، فاإلسالم عقيدة وعبادة، وأخالق ومعاملة عرف  

ما هلل عليهم والطريقة اليت توصلهم إليه، الناس بفاطرهم وابرئهم وأمسائه وصفاته، وعرفهم  
نواحي  إذا حادوا عنها، كما شرع اإلسالم شرائع تشمل كل  إذا سلكوها وماهلم  وما هلم 
احلياة من حيث السياسة، واالجتماع، واالقتصاد، ونظم العالقات بني مجيع األفراد العالقات  
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اىل عباده املؤمنني بقبول كل ما شرع  األسرية والعائلية واالجتماعية، والدولية، وأمر هللا تع
ْلِم َكافَّةا َواَل  هلم، والدخول يف الدين كافة، فقال تعاىل: }اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا يف السِّ

 (. 208تـَتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّْيطَاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنٌي{ )البقرة: 
ت، واجلهاد واالتصال والسياسة واالجتماع، وغري ذلك  والعبادة، واألخالق واملعامال

لكم، ولقد أنكر هللا تعاىل على الذين فرقوا دينه، وقبلوا    -تبارك وتعاىل–من كل ما شرع هللا  
ْؤِمُنوَن بِبَـْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن بِبَـْعٍض َفَما -عز وجل–بعضه ورفضوا بعضه، فقال   : }َأفـَتـُ

نـَْيا َويـَْوَم اْلِقَياَمِة يـَُردُّوَن ِإىَل َأَشدِّ اْلَعَذاِب  َجَزاُء َمْن يـَْفعَ  ُل َذِلَك ِمْنُكْم ِإالَّ ِخْزٌي يف احْلََياِة الدُّ
ُ ِبغَاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلوَن{ )البقرة:    (. 85َوَما اَّللَّ

متنوعة   إذاا  فستكون  الدين  إىل  دعوهتم  هي  إمنا  واخلطبة  الدين،  حقيقة  هي  فهذه 
يقتضيه املقام، فتارة يتكلم اخلطيب يف العقيدة فيبني هلم أركان اإلسالم واإلميان،    حبسب ما

ويبني هلم أن التوحيد حق هللا على العبيد، وأن التوحيد ثالثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد  
 اإللوهية، وتوحيد األمساء والصفات.

وز  وصيام،  صالة،  من  وأحكامها  العبادات،  عن  يتكلم  ويراعي  واترة  وحج  كاة، 
األوقات املناسبة لكل منها، واترة يتكلم يف النكاح، ويبني جلمهوره أهم ما حيتاجون إليه من 
فقه النكاح، واترة يتكلم يف البيوع، وما حيتاج الناس إىل معرفته من أحكامها، واترة يتكلم  

مى واملساكني، وهكذا  عن اإلحسان إىل أفراد اجملتمع من الوالدين واألقربني، واجلريان واليتا
– تتنوع اخلطب، وتتعدد أغراضها وفق املوضوع الذي خيتاره اخلطيب، وهكذا كان النيب  

 وخلفاؤه الراشدون يفعلون.  -صلى هللا عليه وسلم
القيم  ويف هذا الصدد   ابن    - صلى هللا عليه وسلم– كان  ))..  :  -رمحه هللا–يقول 

هم ذا فاقة وحاجة أمرهم ابلصدقة وحضهم  أيمرهم مبقتضى احلال يف خطبته، فإذا رأى من
قواعد اإلسالم وشرائعه، وكان أيمرهم وينهاهم يف   يعلمه أصحابه يف خطبته  عليها، وكان 

 . ..((خطبته إذا عرض له أمر أو هني كما الداخل أن خيطب أن يصلي ركعتني
:  -رمحه هللا–يقول ابن القيم    -صلى هللا عليه وسلم– وكذلك كانت خطب النيب  
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تقريراا ألصول اإلميان من اإلميان ابهلل ومالئكته    - صلى هللا عليه وسلم–كان خطبته  )..  )
وكتبه ورسله، ولقائه وذكر اجلنة والنار، وما أعد هللا ألوليائه وأهل طاعته، وما أعد ألعدائه 

إمنا    وأهل معصيته، فيملئ القلوب ابخلطبة إمياانا وتوحيداا، ومعرفة ابهلل وأايمه ال كخطب غريه
تفيد أمور مشرتكة بني اخلالئق، وهي النوح على احلياة والتخويف ابملوت، فإن هذا أمر ال  
ا له، وال معرفة خاصة به، وال تذكرياا أبايمه، وال بعثاا   حيصل يف القلب إمياانا ابهلل، وال توحيدا

أهنم ميوتون  للنفوس على حمبته والشوق إىل لقائه، فيخرج السامعون ومل يستفيدوا فائدة غري 
وتقسم أمواهلم، ويبلي الرتاب أجسامهم، فيا ليت شعري أي إميان حصل هبذا وأي توحيد  

 ...((ومعرفة وعلم انفع حصل به
وخطب    - صلى هللا عليه وسلم–ومن أتمل خطب النيب  ))..  : -رمحه هللا–مث يقول 

جالله وأصول اإلميان  أصحابه وجدها كفيلة ببيان اهلدى والتوحيد، وذكر صفات الرب جل  
والدعوة إىل هللا وذكر آالئه تعاىل اليت حتببه إىل خلقه، وأايمه اليت ختوفهم من أبسه،   الكلية،

واألمر بذكره وشكره الذي حيببهم إليه؛ فيذكرون من عظمة هللا وصفاته وأمسائه ما حيببه إىل  
السامعون، وقد أحبوه   خلقه، وأيمرون من طاعته وشكره وذكره ما حيببه إليهم، فينصرفون

من غري   تقام  الشرائع واألوامر رسوم  النبوة، وصارت  نور  العهد وخفي  وأحبهم، مث طال 
مراعاة حقائقها ومقاصدها، فأعطوها صورها وزينوها مبا زينوها به فجعلوا الرسوم واألوضاع  

وا اخلطب سنن ال ينبغي اإلخالل هبا، وأخلوا ابملقاصد اليت ال ينبغي اإلخالل هبا، فرصع
 . ..(( ابلتسجيع والفقر وعلم البديع فنقص بل عدم حظ القلوب منها وفات املقصود هبا 

أنه كان يكثر أن خيطب ابلقرآن،    -صلى هللا عليه وسلم–فمما حفظ من خطبه  
وسورة "ق"، قالت أم هشام بنت احلارث بن النعمان: ))ما حفظت "ق" إال من يف رسول  

 مما خيطب هبا على املنب((.  - صلى هللا عليه وسلم–هللا 
فعلى اخلطيب أن حيسن اختيار موضوعه، وأن حيدد اهلدف منه واألغراض اليت يريد  

واآلن ننتقل إىل تبيان أقسام اخلطبة وكيفية ترتيب   أن خيرج هبا هو ومجهوره من هذه اخلطبة. 
 أفكارها.
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 املطلب الثالث 
 تقسيم اخلطبة، وترتيب أفكارها

تتكون من عناصر أايًّ كانت قليلة أو كثرية، وهذه العناصر ينبغي أن تكون  كل خطبة  
مسلسلة تسلسالا منطقيًّا، مقبوالا كل عنصراا يسلم للذي يليه كتسلسل درج السلم، فيبدأ  
، مث استدالل عقليًّا ونقليًّا مث نتيجة أو   اخلطيب مبقدمة مث يعرض املوضوع شرحاا وتفصيالا

ه من  جزء  إىل  خامتة، وكل  السامع  انتباه  تلفت  فاملقدمة  قبله،  ما  على  مبنياا  األجزاء  ذه 
موضوع اخلطبة، وعرض املوضوع وشرحه يوحي أبمهيته وضرورته، واألدلة النقلية والعقلية  

 تقنع املستمع وحتفزه إىل موضوع اخلطبة، وحترضه على العمل وااللتزام به. 
والدروس  للعبة  واستخالصاا  للموضوع  تلخيصاا  فيها  النتيجة  تكون  ذلك  بعد  مث 
املستفادة منه وإلزام للمستمع مبا يف اخلطبة بعدما ما اقتنع به، وميزة هذه الطريقة يف تقسيم  
املوضوع وتسلسل أفكاره وعناصره أن الناس إن عجزوا عن استيعاب التفصيالت اجلزئية،  

عاب العناصر األساسية اليت يعرضها اخلطيب يف خطبته مقسمة مسلسلة  فلم يعجزوا عن استي
، وهبذا   تسلسالا منطقيًّا، وإبمكان كل فرد من املستمعني أن يفسرها لنفسه تفسرياا مقبوالا

 يظل املوضوع حيًّا واضحاا لألذهان ابقياا ببقاء القرينة، وهي التقسيم والتسلسل املنطقي.
 اخلطبة:  عناصر  -الفرع األول –  1

ما هو حتمي   املعلوم أن عناصر اخلطبة ليست كلها سواء يف األمهية؛ فمنها  ومن 
وضروري، ومنها ما هو تكميلي فعلى اخلطيب أن خيتار العناصر ذات األمهية ملوضوعه وأن  
يلح عليها ابلشرح واألمثلة، بينما ال يفعل ذلك ابألجزاء األخرى اليت هي دون تلك يف  

انتهى  األمهية، وكل ذ لك يتوقف على تقسيم اخلطبة وتركيبها، وترتيب أقسامها حىت إذا 
اخلطيب من خطبته يكون املستمعون قد أدركوا اهلدف الذي يرمي إليه اخلطيب، وإليك هذا  

 املثال: 
لبناء ملجأ خريي أيوي األيتام والفقراء،   أراد خطيب أن يدعو إىل التبع  لو قلنا: 

 كيف يعرض موضوعه؟ أقول:  فكيف يوجه اخلطيب خطبته؟ و 
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جيب عليه أن أييت مبقدمة وجيزة تبني أن اإلسالم دين التعاون، وأن املسلمني    -أوالا 
أمة واحدة جيمعهم شعور اإلخاء ويؤذيهم أن يكون بينهم جائع أو عاٍر أو حمتاج، وأن الدين 

   .هم بتحاشي وجود شيء من ذلك بينهماإلسالمي أيمر 
ينتقل بعد هذا إىل التعريف حبال امللجأ الذي يدعوا لبنائه وإقامته، ويصف ما   -اثنياا

مث ينتقل من هذا إىل دعوهتم إىل التبع،    يقدمه هذا امللجأ لأليتام والفقراء الذين يؤون إليه،
وهذا هو النتيجة مث يعينه يف هذا أمور كثرية تتوقف على مهارته وثقافته، وعمق تفكريه، كأن  

ن هؤالء املساكني قد ينشأ امللجأ منهم نفوساا صاحلة وأشخاصاا انفعني جملتمعهم، وإذا  يقول أ
مل يعنهم امللجأ كانوا جراثيم فساد وكانوا ضرراا على الناس من هؤالء من أخىن عليهم الدهر،  
وكانوا قبل ذلك أبناء جتار أثرايء أو زراع موسرين أو عباد صاحلني، إن أي واحد من السامعني 

هما كان ثرايًّ أو صحيحاا ال أيمن أن يصري أوالده إىل هذا املصري، وقد يلح على ذويه  م
املرض والفقر أو يطرأ عليهم سوء السلوك املدمر، فكما يود أن جيد من يعني أوالده عليه 

 أن يساعد هؤالء.
رية،  هذه النقطة األخرية هي قمة اخلطبة، واليت ينبغي أن يتخري هلا العبارات املثويف  

وفيها يعلو صوته ويبدو انفعاله وأسفه وحزنه، وهو هبذا قد سار يف خطبته سرياا مرتباا انتقل  
 فيه من عنصر إىل آخر انتقاالا طبيعيًّا. 

 كيف يتذكر اخلطيب عناصر خطبته املهمة:  -الفرع الثاين –  2
؟  ولكن كيف يتذكر اخلطيب عناصر موضوعه؛ ليكون متسلسالا

 هناك طريقتان تستطيع من خالهلما تذكر األشياء:أقول لكل خطيب: 
: بواسطة دافع  خارجي. أوالا

 اثنياا: بربط الشيء بشيء موجود يف الذهن من قبل. 
نقاطها مبساعدة   تتذكر  أن  أن ابستطاعتك كخطيب  للخطب  ابلنسبة  ذلك  ويعين 
مث   مالحظات،  يستخدم  خطيب  يرى  أن  يف  يرغب  من  لكن  خارجي كاملالحظات  دافع 

تنتظم يف تسلسل  إب بربطها بشيء موجود يف ذهنك، وجيب أن  نقاطها  تتذكر  مكانك أن 
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 منطقي حبيث تؤدي النقطة األوىل إىل النقطة الثانية إىل الثالثة بشكل طبيعي. 
أن خطيب لنفرتض  إىل    ا ولكن  النظر  وبدأ حيدق  الذهن،  فجأة خايل  نفسه  ما وجد 

إنه  االستمرار،  وعاجزاا عن  اجللوس    مستمعيه صامتاا  من  مينعه  إن كبايءه  مرعب،  ملوقف 
ابرتكاب وخيبة أمل، هو يشعر أنه قادر على التفكري ابلنقطة التالية أو بنقطة ما لو أن لديه  
مهلة عشرة أو مخسة عشر اثنية، لكن مخسة عشر اثنية من الصمت القلق أمام اجلمهور 

 ؟! هلو أقل بقليل من كارثة، فما الذي جيب القيام به حينئذٍ 
نقول: عندما وجد أحد أعضاء جملس الشيوخ األمريكي نفسه يف موقف مماثل من  
هذا سأل املستمعني بوضوح يف مؤخرة الغرفة عما إذا كان صوته مرتفعاا يبلغهم أو ال، وقد  
كان يعلم أن صوته يبلغهم ومل يكن يبحث عن معلومات بل كان يسعى إىل كسب الوقت  

 تقط الفكرة واتبع خطابه.وخالل هذا التوقف الضئيل ال
لكن رمبا يكون أفضل منقذ يف مثل هذا املأزق الذهين هو استخدام آخر كلمة أو  
فهذا سيولد سلسلة ال  البدء جبملة جديدة،  أجل  من  األخرية  فكرة يف مجلتك  أو  عبارة 
متناهية ختيل أن خطيباا يتحدث عن النجاح يف العمل جيد نفسه يف مأزق بسبب قوله، إن 

ستخدم العادي ال يتطور؛ ألنه ال يهتم جدايًّ بعمله وال يتميز بروح املبادرة رمبا ليست  امل
لديك فكرة عما تقوله أو كيف تنهي اجلملة، ولكن مع ذلك ابدأ فالتظاهر اهلزيل أفضل من  
اإلخفاق التام، إن روح املبادرة تعين اإلبداع والقيام بشيء من تلقاء ذاتك من دون أن تنتظر  

ذلك منك، وهذه ليست مالحظة مدهشة، ولن جتعل من اخلطاب خطاابا اترخييًّا    ليطلب
لكن أليست أفضل من الصمت املؤمل، فماذا كانت آخر فقرة هلا تنتظم ليطلب ذلك منك  

يرفضون التفكري    لنبدأ مجلة جديدة هبذه الفكرة، إن الطلب املستمر من املستخدمني الذين
هل وقيادهتم  وإرشادهم  املوضوع،  املبدع،  هذا  لنعاجل  للسخط حسناا  مدعاة  األمور  أكثر  و 

 ولنغص اثنية جيب أن نقول اآلن شيئاا عن اخليال، فاخليال املطلوب أي الرؤية.
هذه الطريقة لتسلسل أفكار اخلطبة طريقة مهمة عندما يتذكر اخلطيب هذه اجلمل  

ية يف خطابه والشيء الذي  البسيطة جيب عليه يف الوقت ذاته أن يفكر جيداا ابلنقطة الثان
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 ينوي قوله. 
مقنعاا   وعاطفته  املستمع  عقل  إىل  النفوذ  من  اخلطيب  متكن  اليت  األمور  أهم  ومن 
ومستنرياا أن يكون واقعيًّا يف خطبته، وذلك أبن تنسجم اخلطبة مع الواقع الذي يعيشه الناس  

 حياته.وذلك ابحلديث يف أمراض اجملتمع وعلله اليت يئن منها يف 
فإذاا إذا أحسن اخلطيب اختيار املوضوع املناسب للبيئة اليت يعيش فيها، فما عليه  
إال أن يهتم برتتيب اخلطبة وتقسيمها، فاخلطبة تشارك جممل فنون القول كاحملاضرة والندوة،  
وغريها يف أهنا تشتمل على ثالثة عناصر هي: املقدمة، وجوهر املوضوع، واخلامتة، ولنفصل 

 . يف الفرع املوايل   ل يف هذه العناصر الثالثةالقو 
 كيفية التحكم يف عناصر اخلطبة:   -الفرع الثالث –  3

 أما املقدمة:  
قلنا إهنا أول شيء يصل إىل أمساع احلاضرين من خطيبهم، وذكران الشروط اليت جيب  

كز على  توفرها حىت تكون مهمة جتذب أمساع احلاضرين، مث على اخلطيب بعد املقدمة أن ير 
موضوعه الذي يريد أن يدخل فيه بعد االفتتاح املشوق، واملقدمة املهمة يبدأ مثالا يف ذكر  
املوضوع الذي سيتحدث عنه، فإذا رأى أن يربط املوضوع حبمد هللا والثناء عليه، فله ذلك  
 وإذا رأى أن يبدأ أبسئلة التشويق للسامعني فله ذلك، وإذا رأى أن يبدأ حديثه بذكر خطورة
املوضوع الذي سيعاجله يف خطبته، فإذا كان مثالا سيتحدث عن التدخني ومضاره، فيقول  

ماليني من البشر، وفوق   حديثي إليكم اليوم عن قاتل خطري قتل خالل عام واحد مخسة
مليون   وستني  ستمائة  من  أكثر  سرق  سارق كبري  أنه  مثانية  دوالرذلك  بنسبة  ، وضحاايه 

ساء هل تعلمون ما هو؟! هذا سؤال تشويق، مث جييب إنه الدخان، وثالثني يف املائة من الن
 مثل:  إنه السجائر، وغري ذلك. 

قد خيتار أن يبدأ بذكر قصة مشوقة جتذب السامعني إليه، وتربطهم به وقد   -أوال
من   الوقاية  أمهية  موضوع  يف  والفائدة  العبة  فيها  واملهم  واقعية،  أو  خيالية  القصة  تكون 

لدي اليوم قصة عجيبة وحادثة غريبة لرجل سرق منزله،  ))..   يقول اخلطيب:  املنكرات مثالا 
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فإذا به خيلع حديد النوافذ مث سرق مرة أخرى وكانت املسروقات هذه املرة أكثر وأغلى،  
وبعد ذلك عمد إىل فتح األبواب وعدم إغالقها حىت أصبح منزله مغري ابلسرقة لكل غاٍد  

يزيد يف االحتياط ويشدد يف إحكام سد املنافذ، ومن هنا فإننا  ورائح، واملتوقع ممن يسرق أن  
حنكم على هذا الرجل أبنه أمحق أو جمنون، ولكن حال كثري منا مع املعاصي واملنكرات اليت  
تسرق من إمياننا يشبه حال هذا الرجل، فنحن كلما وقعنا يف معصية تساهلنا بعد ذلك فيما  

ت املاجنة إىل البيوت يصور متاماا بيتاا بال إقفال، وال  هو أكب منها، ولعل إدخال الفضائيا
 . ..((أبواب، وال نوافذ

قد يستخدم اخلطيب أسلوب اإلغراب إبيراد بعض الغرائب والفرائض أبسلوب    -اثنيا
تتعلق بكشف   النفوس  السامعني؛ ألن  االنتباه، وربط  أثراا قوايًّ يف شد  يعطي  لفظي مجيل 

أمثلة ذلك أن يقول مثالا وهو يتحدث عن استقبال رمضان،    الغموض ومعرفة الغريب، ومن
وكيف يستقبل الناس رمضان، يقول خطيب: اعذروين اليوم، فلن أحتدث إليكم وأستميحكم 
عذراا يف أن أتنحى عن مقام اخلطابة وأترك املنب ملن هو أوىل ابحلديث إليكم؛ ألنه األقرب  

احلديث اليوم إىل رمضان؛ ليحدثكم بنفسه،  إليكم، واألعرف بكم، واآلخر لديكم، سأترك 
 ويبثكم شكواه ويروي لكم اترخيه ويبني لكم أحكامه.

قد يعمد اخلطيب إىل البدء مبدح السامعني، والثناء على احلاضرين مبا هم له    -اثلثا
أهل بال غلو وال إطراء استمالة لنفوسهم حىت يشجعهم على ما يريد منهم من اخلري الذي  

علوه، كأن يريد أن حيثهم على عيادة املرضى، أو مساعدة احملتاجني، أو كسوة  يريد أن يف
طالب املدارس يف فصل الدراسة، وحنو ذلك، وقد جيعل اخلطيب نفسه واحد من اجلمهور  
يصفها،  اليت  الصعوابت  تلك  ويواجه  عنها  يتحدث  اليت  املشكالت  من  يعانون  ما  يعاين 

جيعله شديد القرب للمستمعني ويهيئهم لإلصغاء  وحيسن أن ينص على ذلك صراحة، وهذا  
 واالنتباه.

هذه    من  -رابعا خبطر  يشعر  مجيعنا  بقوله:  مثالا  اخلطيب  يصرح  أن  ذلك  أمثلة 
الشهوات واملغرايت، وكلنا بال استثناء يتعرض لضغطها وأتثريها، أان وأنت وهذا وذاك يدرك  
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 خطر القنوات الفضائية على أبنائنا وبناتنا، إذاا فنحن يف سفينة واحدة.
: إن موضوعنا اليوم هو خطر  قد يبدأ اخلطيب بذكر موضوع صراحة يقول  -خامسا

أضراره   حيث  ومن  الشرع،  ألحكام  ُمالفته  حيث  من  خطرهم  فنوضح  والسفور،  التبج 
النفسية واالجتماعية، كما سنذكر ما سيرتتب عليه من أخطار اخللقية واألمنية، وسيكون  

 ختام حديثه عن الوقاية من تلك املخاطر وهكذا. 
 وع: عرض جوهر املوض - الفرع الرابع –  4

 مث على اخلطيب أن ميضي إىل تفصيل ما ذكر من خالل هذه النقاط: 
: قوة العرض من خالل كثرة األدلة، والشواهد القرآنية والنبوية، إضافة إىل النقول   أوالا

 النصية من أقوال العلماء والفقهاء مع زايدة اإليضاح إبيراد شواهد الواقع املعاصر. 
ولة العبارات، وفصاحة الكلمات مع البعد عن اثنياا: وضوح العرض من حيث سه

 األلفاظ الغريبة، واألساليب املعقدة.
وإيراد   األشعار  وذكر  األمثال  بضرب  املادة  تنوع  من خالل  العرض  جاذبية  اثلثاا: 

 القصص، وعرض احلكم.
رابعاا: روعة العرض من خالل اإلتيان ابجلديد غري املتوقع من اخلطيب واخلطبة من  

وعلى  معلومات   ذلك،  وحنو  شائعة،  غري  واستنباطات  مشتهرة  غري  أخبار  أو  متخصصة 
اخلطيب أن يعتمد يف خطبته على األدلة الثابتة من القرآن الكرمي والسنة النبوية، وقد أشران 
فيما سبق إىل ضرورة العناية ابألحاديث الصحيحة، واجتناب األحاديث الضعيفة فضالا عن  

قصص واألساطري واخلرافات، وعليه أن يكون موضوعه مرتابطاا املوضوعة، وأن يبتعد عن ال
متصالا متجانساا، ويظهر ذلك من خالل أن يكون اخلطيب ملمًّا جبوانب املوضوع املختلفة،  
ومطلعاا عليه من مراجع متعددة؛ ليكون ذلك معيناا على االستيعاب التام للموضوع، ومن  

اخلطيب على تقسيم موضوعه إىل فقرات  خالل استيعاب املوضوع، والتمكن منه حيرص  
موضوعية يراعي فيها تقدمي األهم على املهم، وحيسن التقسيم حبيث يستطيع السامعون أن  
التقسيمات   من  يكثر  ال  أن  وحيسن  بفائدة،  منه  واخلروج  املوضوع  استيعاب  يف  يركزوا 
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 حتتمل مثل والتفريعات اليت تشتت أذهان السامعني خاصة، وأن اخلطبة قصرية الوقت ال
 ذلك.

 االنسياب املوضوعي:  -الفرع اخلامس –  5
فقرة   إىل  فقرة  من  ينتقل  أبن  وذلك  املوضوعي،  االنسياب  على  أن حيرص  وعليه 
، يسرياا، مبراا، حبيث   أبسلوب سلس، وأن جيعل االنتقال من عنصر إىل عنصر آخر سهالا

هكذا، وينبغي أن يربط بني تلك  يقدم األسباب مث النتائج وأمهية املوضوع، مث عناصره، و 
االنقطاع   من  بشيء  السامعون  يشعر  تشويقية ومنطقية حبيث ال  الفقرات جبمل وأساليب 
والفجوات بني الفقرات، كما ينبغي العناية ابلتناسب يف الوقت بني الفقرات، وعدم تطويل 

 بعض الفقرات بشكل كبري. 
إىل خامتة اخلطبة، واخلامتة تعد    وبعد عرضه موضوعه مقسماا معنصراا كما ذكران يصل

والعناية، ولذا فإن    خالصة ملوضوع اخلطبة، وهي كالثمرة اليت أتيت بعد الزراعة، والسقي،
اخلامتة ال تقل أمهية عن املوضوع نفسه فضالا عن مقدمته، وينبغي أن جيعل اخلطيب نصب  

اخلطيب أن السامعني    عينيه عند تفكريه يف اخلامتة هذه األسئلة: هل يغلب على ظنك أيها
فهموا املوضوع واستوعبوه؟ وما هي األسئلة اليت تتوقع أن تسأل عنها بعد انتهاء موضوع  

 اخلطبة؟ ماذا تريد من السامعني أن يعملوا؟
 اخلامتة:  - الفرع السادس –  6

لقد عرفناك أن للخطبة أغراضاا تتنوع هذه األغراض بتنوع اخلطبة، فال بد أن يكون 
حاضراا يف ذهنك ماذا تريد من السامعني أن يعملوا، ماذا تريد أن تعلمهم من العقيدة، ماذا  
تريد أن يقوموا به من عبادات، ماذا تريد أن يصححوه من املعامالت، كيف ميكن أن يبقى  

أ ثر طيب ممتد يف نفوس وعقول وسلوك السامعني، إن هذه األسئلة حني  ملوضوع اخلطبة 
جتعلها يف ذهنك ستجعلك يف مواجهة أمام نفسك حبيث تستشعر عظمة مسئولية اخلطابة،  
وتدرك عمق أمهية دورها وأتثريها، وأهنا ليست جمرد أقوال مرسلة أو بالغة مجيلة أو محاسة  

أمانة ورسالة، وتعليم و  تدفع اخلطيب حملاسبة  متقدة، بل هي  العناية خبامتة  إرشاد، كما أن 
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نفسه وتربيتها؛ إذ كيف يطلب من الناس ما ال يعمله، وكيف يدعوهم إىل ما ال يقبله، ويف  
 ضوء هذا ميكن تلخيص أهداف اخلامتة يف هذه النقاط. 

: اخلامتة تلخيص ألبرز نقاط املوضوع، وأكثرها أمهية.   أوالا
 على الرتمجة العملية املطلوبة للسامعني.  اثنياا: اخلامتة تركيز

وتبقى يف   السامعني،  تنعكس على شعور وإحساس  اليت  العصارة  اخلامتة هي  اثلثاا: 
 أذهاهنم.

 ومن حيث األداء، فإن من املناسب أن يراعي اخلطيب يف اخلامتة ما يلي: 
: اهلدوء والبطء النسيب يف اإللقاء، وذلك ملا يف اخلالصة من الثمر  ة والرتكيز على  أوالا

 النقاط املهمة. 
اثنياا: حماولة الربط ابملقدمة أو بعض العناصر املهمة يف املوضوع لإلشعار ابلرتابط من  

 جهة، ولبيان أن اخلامتة نتيجة ملا سبق ذكره من جهة أخرى. 
التطعيم  العمل وااللتزام مع  التوكيد واجلزم اليت تدفع حنو  اثلثاا: استخدام أساليب 

ا بعدم  أبساليب  اليأس واإلحباط، والشعور  اليت حتول دون  الثقة  حلث والتشجيع، وتعزيز 
 إمكانية العمل والتغيري.

رابعاا: استخدام التعداد ابلرقم صواتا وابألصابع إشارة، وذلك يف ذكر نقاط التلخيص  
 أو خطوات العمل املطلوبة.

نه حتسن اإلشارة  خامساا: يف حالة وجود إكمال لتوابع املوضوع يف خطب قادمة، فإ
 إىل ذلك والتشويق إليه والربط به.

 أما من الناحية الشكلية، فإن خامتة اخلطبة ينبغي أن تشتمل على عنصرين أساسيني: 
 األول: الصالة والسالم على النيب صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني.

وض واجملاهدين،  األمر  واله  وختصيص  املسلمني  لعموم  الدعاء  املسلمني  اثنياا:  عفة 
ابلدعاء، ومن اخلطأ أن جيعل اخلطيب اخلطبة الثانية كلها دعاء يقطعها عن اخلطبة األوىل  

بل   برتاا،  ويبرتها  االتصال    -كما مسعنا–قطعاا  متام  متصلة  الثانية  اخلطبة  تكون  أن  ينبغي 
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 ابخلطبة األوىل، وختتم مبا ذكرانه من اخلامتة. 
أقسام اخلطبة وكيفية إعدادها  يف هذا املبحث األخري من قسم اخلطابة  وهكذا نتبني  

وعناصرها األساسية، ومن هنا وجب علينا التحكم فيها لتقدمي خطبة انجحة ومؤثرة. لننتقل  
فنون القولية  إىل تبيان مفهوم احلوار وحملة عنه يف القرآن والسنة، والفرق بينه وبني سائر ال

 . ة منه يف القسم الثايناألخرى والغاية األساسي
  الفصل الرابع

 فن احلوار وأدبياته
والفروق بينه وبني ،  وشروطه واصوله  فن احلوار وأدبياتهاألخري  نتناول يف هذا الفصل  

 اآلتية: احث بوذلك عب امل.. واملناقشة اجلدال واملناظرة واجملادلة
 احلوار وتوابعه لغة واصطالحا.  مفهوم -األول حثبامل

   احلوار يف القرآن والسنة. - الثاين املبحث
 أصول احلوار. -املبحث الثالث
 آداب احلوار.  -املبحث الرابع

 صفات احملاور.  -املبحث اخلامس
 املبحث األول
 ومشتقاته وتوابعه لغة واصطالحا  مفهوم احلوار

 وقد ضم املطلب اآليت: 
 املطلب األول
 ومشتقاته وتوابعه لغة واصطالحا  مفهوم احلوار

 :  واصطالحا تعريف احلوار لغة -الفرع األول –  1
 تعريف احلوار:   -أوال

جواابا، وما رجع    لتجاوب، وتقول كلمته: فما أحر إيلاحملاورة: اجملاوبة، والتحاور: ا
 إيلَّ حويراا ال حويرة، وال حمورة وال حواراا أي ما رد جواابا.  
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اروة مصدر كاملشورة  واحملاورة: مراجعة املنطق والكالم يف املخاطبة وقد حاوره، واحمل 
 . (111) ة يف املشاور 

واملَُحورة: اجلواب كاحلوير املُحاورة واملَْحورة )): يف قاموس احمليط قال الفريوز آابدي
 .  (112) ..(( ، وحتاوراا: ترجعاا الكالم بينهمواحلوار ويكسر، واحلرية واحلرية: مراجعة النطق

 تعريف احلوار اصطالحاا:  -اثنيا
الكالم وتداوله بني طرفني، وعرفه بعضهم أبنه نوع يف احلديث بني  ))..    :مراجعة 

الكالم بينهما بطريقة متكافئة، فال يستأثر أحدمها دون  شخصني، أو فريقني يتم فيه تداول  
، وهو ضرب من األدب الرفيع  ((اآلخر ويغلب عليه اهلدوء والبعد عن اخلصومة والتعصب

 .(113) وأسلوب من أساليبه
 الفرق بني احلوار واجلدال واملناظرة واملناقشة:   -الفرع الثاين –  2

ه حبجة أو شبهة، أو يقصد به تصحيح  اجلدال: هو دفع خصمه عن إفساد قول  -أوال
 .  (114)كالمه وهو اخلصومة يف احلقيقة

اجملادلة:   يف  الشنقيطي  األمني  الشيخ حممد  اصطالحهم  ))..  قال  أي    – وهي يف 
 .  (115) ((املنازعة، ال إلظهار احلق بل إللزام اخلصم – املناطقة 

بعد    نطرفني لكنهما يفرتقافاحلوار واجلدال يلتقيان يف أهنما حديث أو مناقشة بني  
 ذلك.

أما اجلدال فهو على األغلب الرد يف اخلصومة وما يتصل بذلك، ولكن يف    -اثنيا
إطار التخاصم يف الكالم، فاجلدال واجملادلة واجلدل، كل ذلك ينحو منحى اخلصومة ولو  

 

 ( 219-4/217( لسان العرب )111)
  381( القاموس امليوق ص  112)
  22رمزميق ص  ( اووار آفابه ملاوابطه يف اوص العتاب ملالسلةق اىي 113)
  106( التعري ايق عمي ا رجايق ص  114)
  23( اووار آفابه ملاوابطهق اىي رمزميق ص  115)
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 .  (116)مبعىن العناد والتمسك ابلرأي والتعصب له
فرق، فقد ورد لفظ اجلدل يف القرآن الكرمي تسعة  ويف القرآن ما يدل على هذا ال

ادُْع ِإىِل  ]مرة كلها يف سياق الذم، إال يف ثالثة مواضع وهي: قوله تعاىل:  (  29)وعشرين  
َوال  ]، وقوله تعاىل: (117) [َسِبيِل رَبَِّك اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة احلََْسَنِة َوَجاِدهْلُم اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسُن 

ُ قـَْوَل الَّيِت جُتَاِدُلَك ]، وقوله تعاىل:  (118) [جُتَاِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإال اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسنُ  َع اَّللَّ َقْد مسَِ
   .(119) [يف َزْوِجَها

أما بقية املواضع يف القرآن الكرمي فإما أن تكون يف سياق عدم الرضا عند اجلدال  
دواه، أو ألنه يفتقد شروطاا أساسية كطلب احلق أو اجلدال بغري علم أو يطلقه  وإما عدم ج

 . (120) [قَاُلوْا اَي نُوُح َقْد َجاَدْلتَـَنا فََأْكثـَْرَت ِجَدالََنا]الكفار على الرسل كما قال تعاىل: 
فاجلدل مل يؤمر ومل ميدح يف القرآن الكرمي على اإلطالق، وإمنا قيد ابحلسىن كما يف 

اْلِكَتاِب ِإال اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسنُ ]تعاىل:    قوله َأْهَل  َوَجاِدهْلُم  ]، وقوله تعاىل:  (121) [َوال جُتَاِدُلوا 
 .(123)  (122) [اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسنُ 

)ما ضل   :ومما يؤكد ذلك ما صح عن النيب  .فلفظة اجلدل مذمومة إال إذا قيدت
َما َضَربُوُه َلَك ِإالَّ َجَدال َبْل ُهْم قـَْوٌم  ]قوم بعد هدى كان عليه إال أتوا اجلدل، مث قرأ اآلية:  

 .(125)  (124) [َخِصُمونَ 

 

  14( يف أصو  اووارق اللدملع العامية لمشداب االس"ميق ص  116)
  125( سورع اللاوق اآلية 117)
  46( سورع العلعدويق اآلية 118)
  1( سورع اجملافلةق اآلية 119)
  32ية ( سورع فوحق اآل120)
  46( سورع العلعدويق اآلية 121)
  125( سورع اللاوق اآلية 122)
  105( اووار ما أهو العتابق ةالد القاسمق ص  123)
  58( سورع الزةر ق اآلية 124)
 ( رملاه أمدق ملالامذنق ملابن ماجةق ملصاف األلداي يف صايف ابن ماجة 125)



151 

 

 الفرق بني احلوار واملناظرة:   - الفرع الثالث –  3
توافق بني احلوار واملناظرة أنواع احلوار، ولكن عند  إإذ    ،هناك  نوع من  املناظرة  ن 

الرجوع إىل تعريف املناظرة يتضح أهنا تعتمد على الدقة العلمية، والشروط املنطقية، أكثر 
 . (126) من اعتماد احلوار على ذلك، فاملناظرة مشتقة يف أصل اللغة من النظري أو من النظر

اصمني، يكون ترتيب البحث  علم يبحث عن أحوال املتخ))..  يف االصطالح:    -أوال
 .  (127) ((بينهما على وجه الصواب حىت يظهر احلق بينهما

ولذلك ميكن القول إن احلوار غري املناظرة، تقوم على وجود التضاد بني املتناظرين،  
 . (128) لالستدالل على إثبات أمر يتخاصمان فيه نفياا أو إجياابا بغية الوصول إىل الصواب

املناقشة هي نوع من التحاور بني شخصني أو طرفني ولكنها تقوم على أساس    -اثنيا
استقصاء احلساب، وتعرية األخطاء، وإحصائها، ويكون هذا االستقصاء يف العادة ملصلحة  

 .  (129)أحد الطرفني فقط، الذي يستقصي حمصياا ومستوعباا كل ما له على الطرف اآلخر
 :  احلوار غاية -الفرع الرابع –  4 

الغاية من احلوار إقامة احلجة ودفع الشبهة والفاسد من القول والرأي، فهو تعاون 
من املتناظرين على معرفة احلقيقة، والتوصل إليها، ليكشف كل طرف ما خفى على صاحبه  

إين  ))..  منها، والسري بطرق االستدالل الصحيح للوصول إىل احلق، يقول احلافظ الذهيب: 
ا لكشف  املناظرة  األغفل  وضعت  وتنبيه  دونه  هو  ملن  العلم  األذكى  العامل  وإفادة  حلق 

 .  ..((األضعف
هذه هي الغاية األصلية وهي جلية بينة، ومثة غاايت وأهداف فرعية أو ممهدة هلذه  

 الغاية منها:  

 

  21( اووار االس"مي امسيايق بسام فاملف عجكق ص  126)
  524( اجبد العمومق صديق القلوجيق ص  127)
  21( اووار االس"مي امسيايق بسام فاملف عجكق ص  128)
  22( اووار االس"مي امسيايق بسام فاملف عجكق ص  129)
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 إجياد حل وسط يرضي الطرفني.  –  1
 التعرف على وجهات النظر وهو هدف متهيدي هام.   –  2
قيب من أجل االستقصاء واالستقراء يف تنوع الرؤى والتصورات البحث والتن  –   3

 .  (130)املتاحة، من أجل الوصول إىل نتائج أفضل وأمكن ولو يف حوارات اتلية
وجيب البعد عن احلوار الذي أبعد ما يكون عن غايته أو ما يوصل وميهد إليها، وقال  

إىل  ))..  الدكتور حمسن اخلضريي:   يسعى  معني،  إىل هدف  متجهاا  احلوار  يكون  أن  جيب 
عائداا   والذي ال حيقق  بل  يثري،  الذي ال  العقيم  اجلدل  بعيداا عن  يكون  حتقيقه، وابلتايل 

ن مث فإنه من املتعني وضع اهلدف من التفاوض وتوضيحه، ووضع برانمج وطائالا من ورائه، وم
 . (131) ..((زمين لتحقيقه، بل وحتديد اجتاهات معينة هلذا التحقيق

ومىت بعد احلوار عن غايته وشغل عن ظهور احلق، ووضوح الصواب صار من اجلدل  
العقيم، الذي وردت النصوص يف النهي عنه والتحذير منه، حىت أن الذهيب عد هذا النوع  

 .(132) من الكبائر يف كتابه
 الثاين  حثبامل

 احلوار يف القرآن والسنة 
 وقد ضم املطلبني اآلتيني، ومها: 

 .احلوار يف القرآن الكرمي -املطلب األول
 احلوار يف السنة النبوية املطهرة.  - املطلب الثاين
 املطلب األول

 احلوار يف القرآن الكرمي
هو   فاحلوار  أبداا،  فيه  غرابة  ال  أمر  وذلك  ابلغة ابحلوار،  عناية  الكرمي  القرآن  عين 

 

  7( أصو  اووار ملآفابه يف االس"مق صاحل بن ميدق ص  130)
  66( اووار أصوله املفجية ملآفابه السموكيةق أمد ال واينق ص  131)
  149( العدا رق الذهيبق ص  132)
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الطريق األمثل لإلقناع، الذي ينبع من أعماق صاحبه، واالقتناع هو أساس اإلميان الذي ال  
 ميكن أن يفرض وإمنا ينبع من داخل اإلنسان. 

من  قدم  وقد احلوار،  من  مناذج كثرية  الكرمي  القرآن  ما دار بني هللا عز وجل لنا  ها 
يف بداية كالمه عن   – رمحه هللا    – ومالئكته يف موضوع خلق آدم، حيث قال سيد قطب  

َوِإْذ قَاَل رَبَُّك ِلْلَمالَِئَكِة ِإيّنِ َجاِعٌل يف اأَلْرِض َخِليَفةا قَاُلوْا َأجَتَْعُل ِفيَها َمن يـُْفِسُد  ]قوله تعاىل:  
َماء  تـَْعَلُموَن    ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ   (133) [َوحَنُْن ُنَسبُِّح حبَْمِدَك َونـَُقدُِّس َلَك قَاَل ِإيّنِ َأْعَلُم َما الَ 

يساق  ))..   اليت  املناسبات  وهذه  ومناسبات،  مواضع  يف  الكرمي  القرآن  يف  القصص  يرد 
.. تنسيقاا للجو الروحي والفين الذي تعرض  .أجلها هي اليت حتدد سياق القصة  القصص من

إيقاعها املطلوب النفيسة وتلقي  ...  .فيهن وبذلك تؤدي دورها املوضوعي، وحتقق غايتها 
وقصص األنبياء يف القرآن الكرمي ميثل موكب اإلميان يف طريق الواصل الطويل، ويعرض قصة  

 .  (134) ..(( جيلالدعوة إىل هللا تعاىل واستجابة البشرية هلا جيالا بعد 
 وهذه أمثلة قرآنية عن صنعة احلجاج واجملادلة يف القرآن الكرمي: 

آاته هللا    -أوال الذي  الرجل  والسالم وبني  الصالة  عليه  إبراهيم  بني  دار  ما  ومنها 
َأمَلْ تـََر ِإىَل الَِّذي َحآجَّ ِإبـَْراِهيَم يف رِبِِّه َأْن آاَتُه اَّلّلُ اْلُمْلَك ِإْذ قَاَل  ]امللك، إذ يقول سبحانه:  

َ الَِّذي حُيِْيي َومُيِيُت قَاَل َأاَن ُأْحِيي َوأُِميُت قَاَل ِإبـَْراِهيُم فَِإنَّ اَّلّلَ أيَْيت اِبلشَّ  ْمِس ِمَن  ِإبـَْراِهيُم َريبِّ
ا ِمَن اْلَمْغِرِب فـَُبِهَت الَِّذي َكَفَر َواَّلّلُ اَل يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي * َأْو َكالَِّذي  اْلَمْشِرِق فَْأِت هبَِ 

ِذِه اَّلّلُ بـَْعَد َمْوهِتَا فََأَماَتُه اَّلّلُ ِمَئَة َعاٍم وِشَها قَاَل َأىنََّ حُيِْيي هَ َمرَّ َعَلى قـَْريٍَة َوِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعرُ 
َثُه قَاَل َكْم لَِبْثَت قَاَل لَِبْثُت يـَْوماا َأْو بـَْعَض يـَْوٍم قَاَل َبل لَِّبْثَت ِمَئَة َعاٍم فَانظُْر ِإىَل طََعاِمَك  مثَّ بـَعَ 

  َها مثَّ َوَشَراِبَك مَلْ يـََتَسنَّْه َوانظُْر ِإىَل مِحَاِرَك َولَِنْجَعَلَك آيَةا لِّلنَّاِس َوانظُْر ِإىَل الِعظَاِم َكْيَف نُنِشزُ 
  – . قال سيد قطب  (135)[َنْكُسوَها حَلْماا فـََلمَّا تـََبنيََّ َلُه قَاَل َأْعَلُم َأنَّ اَّلّلَ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 

 

  30( سورع الدقرعق اآلية 133)
 ( 1/55( يف ظ"  القرآنق سيد اطعق )134)
  259-258( سورع الدقرعق اآلية 135)
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اآلية حتكي حواراا بني إبراهيم عليه السالم وملك يف أايمه ))..  عن هذه اآلية:    –رمحه هللا  
على مجاعة املسلمني يف أسلوب التعجب    ... وهذا احلوار يعرض على النيب  .جيادله يف هللا

من هذه اجملادلة الذي حاج إبراهيم يف ربه، وكأن مشهد احلوار يعاد عرضه من ثنااي التعبري  
 .  (136) ..(( القرآين العجيب

النماذج أيضاا قصة موسى عليه السالم، حيث طلب من ربه أن يسمح   ومن  -اثنيا
، وأيضاا قصة عيسى عليه السالم، إذ سأله ربه عما إذا كان طلب من الناس  (137)له برؤيته

 . (138)أن يتخذوه وأمه إهلني من دون هللا
، وقصة قارون مع  (139)احلوار يف قصة أصحاب اجلنتني يف سورة الكهف  ومنها   -اثلثا

اخلصمني(140)قومه مع  السالم  عليه  داود  وقصة  مع  (141)،  السالم  عليه  نوح  وقصة   ،
، واحلوار  (144)، وقص موسى عليه السالم مع العبد الصاحل(143) ، وقصة ابين آدم(142)قومه

 .  (145) بني السادة واألتباع يوم القيامة
ومن اطلع على هذه النماذج وغريها يتأكد لنا أن القرآن الكرمي يعتمد اعتماداا كبرياا 
على أسلوب احلوار يف توضيح املواقف، وجالء احلقائق. وهداية العقل وحتريك الوجدان،  
واستجاشة الضمري، وفتح املسالك اليت تؤدي إىل حسن التلقي واالستجابة، والتدرج ابحلجة  

 .  (146) ة اإلنسان وإعالء لشأن عقله الذي ينبغي أن يقتنع على بينة ونوراحرتاماا لكرام
 

 ( 1/297( يف ظ"  القرآنق سيد اطعق )136)
  143( سورع األعرا ق اآلية 137)
  116( سورع اما دعق اآلية 138)
  18( سورع العفعق اآلية 139)
  76( سورع الق صق اآلية 140)
  21( سورع صق اآلية 141)
  59( سورع األعرا ق 142)
  27( سورع اما دعق اآلية 143)
  65( سورع العفعق اآلية 144)
  31( سورع سدأق اآلية 145)
  16االس"ميق ص  ( يف أصو  اووارق اللدملع العامية لمشداب 146)
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والقرآن الكرمي يبني أيضاا أصول وآداب احلوار اليت ينبغي أن يتحلى هبا الداعية إىل  
أَنُتْم َهُؤالء   َها]... إخل، منها قوله تعاىل:  .اإلسالم من العلم والرفق واللني والصب واحللم

ِفيمَ  الَ  َحاَجْجُتْم  َوأَنُتْم  يـَْعَلُم  َواَّلّلُ  ِعْلٌم  ِبِه  َلُكم  لَْيَس  ِفيَما  حُتَآجُّوَن  َفِلَم  ِعلٌم  ِبِه  َلُكم  ا 
 .  (147)[تـَْعَلُمونَ 

يف تفسريه ”ويف اآلية دليل على منع اجلدال، بل ورد    –رمحه هللا    –قال الشوكاين  
ولو حمقاا فأان ضمينه على    الرتغيب يف ترك اجلدال يف احملق، كما يف حديث )من ترك املراء

َوَجاِدهْلُم  ]هللا يبيت يف رايض اجلنة( وقد ورد تسويغ اجلدال ابليت هي أحسن لقوله تعاىل:  
، وحنو ذلك؛  [َوال جُتَاِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإال اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسنُ ]وقوله تعاىل:    [اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسنُ 

املواطن اليت تكون املصلحة يف فعله أكثر من املفسدة، أو  فينبغي أن يقتصر جوازه على  
 .(148) على املواطن اليت تكون اجملادلة فيها ابحملاسنة ال ابملخاشنة“

َن الضَّْأِن اثـَْننْيِ َوِمَن اْلَمْعِز اثـَْننْيِ  ]وقال القرطيب يف تفسري قوله تعاىل:   مَثَانَِيَة َأْزَواٍج مِّ
  [ َأِم األُنثـََينْيِ َأمَّا اْشَتَمَلْت َعَلْيِه َأْرَحاُم األُنثـََينْيِ نـَبُِّؤوين ِبِعْلٍم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ ُقْل آلذََّكَرْيِن َحرََّم  

فدلت على إثبات املناظرة يف العلم ألن هللا تعاىل أمر نبيه عليه السالم أبن يناظرهم  : )(149)
ن احلوار ومشتقاته يف القرآن الكرمي. وهكذا تبينا نتفا ومناذج م  .(150)ويبني هلم فساد قوهلم“

 لننتقل لتبيان احلوار يف السنة النبوية املطهرة. 
 الثاين  املطلب

 احلوار يف السنة 
الرسول   سرية  لنا    مناذج  يف  لتقدم  شىت  أشكال  يف  وترد  للحوار،  متنوعة  كثرية 

 الدروس اليت حيسن بنا االنتفاع هبا.  

 

  66( سورع آ  عمرانق اآلية 147)
 ( 1/349( لتف القدرنق الشوكاي )148)
  143( سورع األفعامق اآلية 149)
 ( 7/114( ا اما ألحعام القرآنق القرطيب )150)
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ابلدعوة حارت قريش وارتبكت وفكرت ودبرت، وكان مما    حيث جهر رسول هللا  
 صنعته أهنا أرسلت عتبة بن ربيعة إليه، حيادثه ويفاوضه ويغريه. 

فقال له اي ابن أخي، إنك منا    أن عتبة بن ربيعة جلس إىل رسول هللا    (151)يروى
حيث قد علمت من السلطة يف العشرية، واملكان يف النسب، وإنك قد أتيت قومك أبمر  
عظيم، فرقت مجاعتهم، وسفهت أحالمهم، وعبت آهلتهم، وكفرت به فيما مضى من آابئهم، 

 فامسع مين أعرض عليك بعضها.  
قل اي أاب الوليد، أمسع، فقال له عتبة ما قال، حىت إذا فرغ قال    فقال رسول هللا  

 له: أوقد فرغت اي أاب الوليد؟ قال نعم.  
يتلو عليه من سورة فصلت حىت    قال فامسع مين، قال: افعل، فأخذ رسول هللا  

أاب الوليد، فأنت إذا انتهى إىل اآلية موضع السجدة فيها، سجد، مث قال لعتبة: قد مسعت اي  
وذلك، فقام عتبة إىل أصحابه فقال بعضهم: حنلف ابهلل لقد جاءكم أبو الوليد بوجه غري  

الرسول   يدعوا  أن  إليهم  عتبة  به، وطلب  الذي ذهب  له:    الوجه  وقالوا  فأبوا  وشأنه، 
 سحرك اي أاب الوليد بلسانه.  

البحث يتصل مبوضوع هذا  فيما  أكثر من درس،  القصة  الوقوف    ويف هذه  حيسن 
عندها، فالرسول الكرمي أحسن االستماع واإلنصات لعتبة، وقال له قل اي أاب الوليد، أمسع،  

الفرصة إلضافة شيء قد يود أن يقوله، رمبا نسيه    فلما قال عتبة ما عنده أعطاه الرسول  
، وأعطى أو غفل عنه، وسأله أوقد فرغت اي أاب الوليد؟ ومعىن ذلك أنه أحسن االستماع متاماا 

حمدثه الفرصة ليقول من جديد دون أن يعاجله، فلما سأله ليتأكد من فراغه مما لديه، بدأ  
التالوة وهذه قمة األدب، وقمة الذوق، مما جيعل الطرف اآلخر تنفتح نفسه للسماع، فكانت  

د  تلك املقدمة حمددة ملا جاء بعها وهي تالوة القرآن الكرمي، تنتهي بسجدة، مث قال لعتبة: ق
مسعت اي أاب الوليد فأنت وذلك، )أي وما ختتار( ففي تصرفه عليه الصالة والسالم أدب 

 

 ( 1/313( سريع ابن هشام )151)
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عتبة   وهذا كله جيعل  عتبة،  من  إصغاء  يستدعي حسن  استماع،  عال وذوق جم وحسن 
الوليد   إليهم: سحرك اي أاب  للتلقي، لذلك ال غرابة أن قال له قومه بعد إذ عاد  مستعداا 

 بلسانه.  
فقال له اي نيب هللا أأتذن يل يف الزان؟    ة أن غالماا شاابا أتى النيب  وروى أبو أمام

: أحتبه  قربوه، ادن، فدان حىت جلس بني يديه، فقال النيب    فصاح الناس به، فقال النيب  
ألمك؟ قال: ال! جعلين هللا فداك، قال كذلك الناس ال حيبونه ألمهاهتم. أحتبه البنتك؟ قال:  

ك، قال: كذلك الناس ال حيبونه لبناهتم، أحتبه ألختك؟ قال: ال! جعلين  ال! جعلين هللا فدا
الناس ال حيبونه ألخواهتم، فوضع رسول هللا   قال: كذلك  يده على صدره    هللا فداك، 

 . (152) وقال: اللهم طهر قلبه، واغفر ذنبه، وحصن فرجه، فلم يكن شيء أبغض إليه من الزان
دقه يف الدعوة وقد ابتاع منه متراا إىل أجل، فطالبه  خيتب ص  وجاء يهودي إىل النيب  

قبل حلول األجل مغلظاا له يف القول وسط القوم، فكان قوله: إنكم اي بين عبداملطلب قوم  
وقال له اي عمر: أان وهو كنا أحوج منك    مطل، فهم به عمر رضي هللا عنه فمنعه الرسول  

إىل غري هذا، أن أتمرين حبسن األداء، وأتمره حبسن االقتضاء، مث أمر إبعطائه حقه وزايدة  
 . (153)عشرين صاعاا يف مقابل ترويع عمر له، فلم يسع اليهودي إال إعالن إسالمه

رأيت ولدت غالماا فقال اي رسول هللا! إن ام  وأتى رجل أنكر ولده إىل رسول هللا  
: هل لك يف إبل؟ قال: نعم، قال: ما لوهنا؟ قال: محر، قال: فيها  أسود، فقال رسول هللا  

: وهذا الغالم  من أورق؟ قال: نعم، قال: أين ذلك؟ قال: لعل عرقاا نزعه، فقال رسول هللا  
 .  (154)لعل عرقاا نزعه

نذكرها يف هذا البحث  أكثر من أن نسردها و   واملواقف والقصص يف حوار النيب  
 اليسري.  

 

 ( رملاه أمد 152)
 ( ذكره اهلي،مي يف جمما الزملا د 153)
 ( مت ق عميه 154)
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وهو األسوة احلسنة أرق ما يكون أسلوابا يف حواره، وأفسح    وقد رأينا رسول هللا  
 ما يكون صدراا ملخالفيه، وضرب أروع األمثلة يف حسن االستماع.  

وهكذا تبينا احلوار يف السنة النبوية املطهرة من خالل عرض بعض النماذج النبوية يف  
احلوار. وتبينا من قبله احلوار يف القرآن الكرمي وبعضا من مناذجه لننتقل يف املبحث املوايل  

 للوقوف على أصول احلوار، فما هي أصوله؟  
 املبحث الثالث  

 أصول احلوار   
ة، وهي عمده األساسية اليت ترقى به،  أصول احلوار الثمانييف هذا املبحث  نعرض  

الوحيد املطلب  للحقيقة، وذلك من خالل هذا  يكون حوار انجحا ومثمرا وطالبا    وحىت 
 اآليت:  

 املطلب األول
 أصول احلوار 

الفروع   حسب  وهي  فيه،  توفرها  وجب  أصول  املثمر  والناجح  السوي  للحوار 
 اآلتية:واألصول 
 : األصل األول -الفرع األول –  1

 :  سلوك الطرق العلمية والتزامها، ومن هذه الطرق
حة للدعوىتقدمي األدل -1  .ة املُثِبتة أو املرجِّ
 .  تقدمي النقل يف األمور املنقولةصحة  -2

كنت انقالا فالصحة، وإن    إن)جاءت القاعدة احلوارية املشهورة:    ويف هذين الطريقني
 . (كنت مدَّعّياا فالدليل

ُتْم َصاِدِقنَي { ويف أكثر من ويف التنزيل جاء قوله سبحانه : } ُقْل َهاُتوا بـُْرَهاَنُكْم ِإْن ُكنـْ
{  } ُقْل َهاُتوا بـُْرَهاَنُكْم َهَذا ِذْكُر َمْن َمِعَي َوِذْكُر َمْن قـَْبِلي    .64والنمل    ،111:البقرة:سورة

ُتْم َصاِدِقنَي { )آل عمران: .( 24)االنبياء:  . (93} ُقْل فَْأُتوا اِبلتـَّْورَاِة فَاتْـُلوَها ِإْن ُكنـْ
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 :  األصل الثاين -الفرع الثاين –  2
 .ناقض ساقط بداهة؛ فاملتكالِم املناظر ودليله من التناقضسالمة  

 :  ذلك ما ذكره بعض أهل التفسري من  ومن أمثلة
 . (39 َأْو جَمُْنوٌن { )الذرايت:: } َساِحرٌ ف فرعون ملوسى عليه السالم بقولهوص  -1

لنبينا حممد    – لكثري من األنبياء مبا فيهم كفار اجلاهلية    – وهو وصف قاله الكفار  
يف الساحر لشأن  ، ألن السحر واجلنون ال جيتمعانوهذان الوصفان ا  .صلى هللا عليه وسلم

 . العقل والفطنة والذكاء، أما اجملنون فال عقل معه البته، وهذا منهم هتافت وتناقض بنّي 
هللا عليه وسلم أبهنا سحر مستمر، كما يف    نعت كفار قريش آلايت حممد صلى   -2

آيَةا   يـََرْوا  َوِإْن   { تعاىل:  َويـَُقوُلواقوله  )القمر:  يـُْعِرُضوا   } ُمْسَتِمرٌّ  تناقض؛    . (2ِسْحٌر  وهو 
 . فالسحر ال يكون مستمراا، واملستمر ال يكون سحراا 

 :  األصل الثالث - الفرع الثالث –  3
ه اعادة  ، ولكنألنه إذا كان كذلك مل يكن دليالا ،  أال يكون الدليل هو عني الدعوى

رفتها  . وعند بعض املُحاورين من الباعة يف تزويق األلفاظ وزخللدعوى أبلفاظ وصيغ أخرى
أصول  ، وهذا حتايل يف ال أنه إعادة للدعوى بلفظ ُمغاير. وواقع احلما يوهم أبنه يُورد دليالا 

 . إلطالة النقاش من غري فائدة
 : األصل الرابع - الفرع الرابع –  4

لَّمات والثوابت قد يكون  . وهذه املُسَ منطلقات اثبتة وقضااي ُمَسلَّمة  االتفاق على
أهنا عقلية حبتةمرجعها تقب   ؛  املتجردينال  العقالء  النقاش عند  وقُبِح    ؛ل  الصدق،  كُحْسِن 

املُحسن وُشكر  ومعاقبة  الكذب،  عليه  املُذنب. ،  خيتلف  ال  دينية  ُمَسلَّمات  تكون  ا  أو 
 . املعتنقون هلذه الداينة أو تلك

يريد  ق ممن ال  ، واالنطالق منها يتحدد ُمريد احللوقوف عند الثوابت واملَُسلَّماتواب
 . إال املراء واجلدل والسفسطة

الكمال، وتنزيهه عن  ففي اإلسالم   بربوبية هللا وعبوديَّته، واتَّصافه بصفات  اإلميان 
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صفات النقص، ونبوة حممد صلى هللا عليه وسلم، والقرآن الكرمي كالم هللا، واحلكم مبا أنزل 
ذه قضااي مقطوع ؛ كل هاخلمر، والزانراب، و ، وحرمة الهللا، وحجاب املرأة، وتعدد الزوجات

 . هبا لدى املسلمني، وإثباهتا شرعاا أمر مفروغ منه 
ش مع مؤمن ابإلسالم  ؛ فال جيوز أن تكون هذه حمل حوار أو نقاإذا كان األمر كذلك

 .  ألهنا حمسومة 
ُموَك كِّ َفال َورَبَِّك ال يـُْؤِمُنوَن َحىتَّ حيَُ مبا أنزل هللا منصوص عليها مبثل: }   فقضية احلكم

نَـُهمْ  ُ فَُأولَِئَك هُ (. }  65.{ )النساء: .ِفيَما َشَجَر بـَيـْ ُم الظَّاِلُموَن { َوَمْن مَلْ حَيُْكْم مبَا أَنـَْزَل اَّللَّ
 . (45)املائدة:

 :وحجاب املرأة حمسوم جبملة نصوص
 يُْدِننَي َعَلْيِهنَّ ِمْن َجالبِيِبِهنَّ {  } اَي أَيُـَّها النَّيبُّ ُقْل أِلَْزَواِجَك َوبـََناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِننيَ 

 . ( 59)األحزاب:
يسوغ النقاش يف فرعيات من احلجاب؛ كمسألة كشف الوجه، فهي حمل اجتهاد؛  وقد  

 .أما أصل احلجاب فليس كذلك
 .ش واحلوار يف بعض صوره وتفريعاته؛ وقد جيري النقاالراب حمسوم

يوعي أو ملحد يف مثل هذه  مائدة حوار مع شومن هنا فال ميكن ملسلم أن يقف على  
  ، ولكن هذه القضااي ليست عنده ُمَسلَّمة، ألن  ألن النقاش معه ال يبتدئ من هنا  ؛القضااي

،  ونبّوة حممد صلى هللا عليه وسلم  ، وعبوديَّة يكون النقاش معه يف أصل الداينة؛ يف ربوبيَّة هللا
 .ن الكرمي وإعجازه وِصْدق القرآ

فني والكاتبني إاثرة عند بعض املثق  –غري املقصود    –نقول إن من اخلطأ  وهلذا فإننا  
أعين القضااي،  الشريعة  هذه  تطبيق  الزو   –احلجاب    –:  وأمثاهلا يف وسائل   –جات  تعدد 

  . أماندوات بقصد إثباهتا أو صالحيتها ، من صحافة وإذاعة على شكل مقاالت أواإلعالم
حيتها ومالءمتها فهذا ال حرج وأسرارها وليس يف صال   : النظر يف ِحَكِمهاإذا كان املقصود

ُ َوَرُسولُُه َأْمراا َأْن َيُكوَن هلَُ :، إذْ فيه ُم اخلِْرَيَُة ِمْن َأْمرِِهْم  } َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اَّللَّ
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 . (36{)األحزاب:
سلَّمات والثوابت مكابرة  إنكار املُ ؛ أن اإلصرار على  على هذا األصلوأخرياا فينبين  

 . منحرفة عن أصول احلوار واملناظرة، وليس ذلك شأن طاليب احلق، وجماراة قبيحة
 : األصل اخلامس -الفرع اخلامس –  5

 :  التجرُّد، وقصد احلق، والبعد عن التعصب، وااللتزام آبداب احلوار
؛ وهو الذي يقود احلوار  االلتزامليه، واحلرص على ، والسعي للوصول إإن إتباع احلق

  فضالا   –.. والعاقل  وال التواء، أو هوى اجلمهور، أو األْتباع  ق مستقيم ال عوج فيهإىل طري
، ابحٌث عن احلقيقة، ينشد الصواب ويتجنب اخلطأ – عن املسلم   . الصادق طالٌب حقٍّ

ن له شروط  لب احلق من الّدين، ولكالتعاون على ط  )..: )يقول الغزايّل أبو حامد
لضالّة على ، ال يفرق بني أن تظهر اأن يكون يف طلب احلق كناشد ضالّة؛ منها  وعالمات

(  (. ويشكره إذا عرَّفه اخلطأ وأظهره لهيده أو على يد معاونه. ويرى رفيقه معيناا ال خصماا 
(155). 

أحببت أن يُوّفق    ما كلمت أحداا قّط إال  )..: )مقوالت اإلمام الشافعي احملفوظة  ومن
َأَظَهَرِت احلّجُة على لسانه    !وما انظرين فبالَْيتُ   وُيسّدد ويُعان، وتكون عليه رعاية هللا وحفظه.

 . ((أو لساين
إن التعّصب من آفات علماء    .. )) عصب ولو كان للحق، يقول الغزايل:  ويف ذّم الت

،  خالفني بعني االزدراء واالستحقار، وينظرون إىل امللحقّ ب ل، فإهنم يُبالغون يف التعصّ السوء
،  فر بواعثهم على طلب ُنصرة الباطل، وتتو ى ابملكافأة واملقابلة واملعاملةفتنبعث منهم الدعو 

اللطف والرمحة والنصح يف    . ولو جاؤوا من جانبغرضهم يف التمسك مبا ُنسبوا إليه ويقوى  
التعصباخللوة معرض  يف  ال  فيه  والتحقري  ،  ملّا كألجنحوا  ولكن  إال ،  يقوم  ال  اجلاه  ان 

مثلُ ابالستتباع األْتباع  يستميل  وال  للخصوم،  والّتهم  واللعن  التعّصب  التعصب   اختذوا   ،

 

  1هـ(ق  حياص عموم الدينق فار امعرلةق بريمليق فملن طدعة ملاتريخق   505-450حامد الغزا  )أبو ( 155)
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 .(156)  ((عادهتم وآلتهم
، خالياا  ئاا من التعّصب خالصاا لطلب احلقواملقصود من كل ذلك أن يكون احلوار بري

طات البيانّية، مما يفسد القلوب،  بعيداا عن املشاحنات األاننية واملغال،  فعالمن العنف واالن
 .ويهيج النفوس، ويُولد النَّفرة، ويُوغر الصدور، وينتهي إىل القطيعة

 : األصل السادس - الفرع السادس –  6
 :  أهلية احملاور -أوال

أال يعطى هذا احلق ملن ، فمن احلق احلق أال مينع صاحب احلق عن حقه إذا كان من
  ،ل أال يعرتض على ما ليس له أهالا ، كما أن من احلكمة والعقل واألدب يف الرجال يستحقه

 وال يدخل فيما ليس هو فيه كفؤاا.
 .  لدفاع عن احلق من كان على الباطلمن اخلطأ أن يتصدى ل
 .  عن احلق من ال يعرف احلقللدفاع  من اخلطأ أن يتصدى 

 .احلق من ال جييد الدفاع عن احلق من اخلطأ أن يتصدى للدفاع عن
 .عن احلق من ال يدرك مسالك الباطلمن اخلطأ أن يتصدى للدفاع 

ح يؤيت مثاراا اينعة ونتائج  ، فليس كل أحد مؤهالا للدخول يف حوار صحي صحيإذن
 . طيبة

يقصد  ، و  بد من التأهيل العلمي للُمحاورفال ؛  (العلم)لك:  والذي جيمع لك كل ذ
 .صخصبذلك التأهيل العلمي املت

، وقد   يعلم ال جيوز أن جيادل من يعلم، ومن الاهل ابلشيء ليس كفؤاا للعامل بهإن اجل
اَي أََبِت ِإيّنِ َقْد َجاَءين ِمَن    :} لسالم يف حماجَّته ألبيه حني قالقرر هذه احلقيقة إبراهيم عليه ا 

 (. 43اْلِعْلِم َما مَلْ أيَِْتَك فَاتَِّبْعيِن َأْهِدَك ِصَراطاا َسِوايّا{)مرمي:
 .ن يقوم غري ُمتص ليعرتض على ُمتص؛ فُيَخطِّئه ويـَُغلِّطه؛ أوإن من البالء

 

  1أبو حامد الغزا  ق  حياص عموم الدينق   ( 156)
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قال    ، وقدإن حق من ال يعلم أن يسأل ويتفهم، ال أن يعرتض وجيادل بغري علمو 
ُعلِّْمَت    } قَاَل َلُه ُموَسى َهْل أَتَِّبُعَك َعَلى َأْن تـَُعلَِّمِن ممَّا سالم للعبد الصاحل:  موسى عليه ال

 . (66ُرْشداا { )الكهف:
ويقف   ، ويفكر ويتعلم ويتتلمذفاملستحسن من غري املختص؛ أن يسأل ويستفسر

 .موقف موسى مع العبد الصاحل 
إىل عدم التكافؤ بني املتحاورين، ولقد قال    تجة مردُّهاوكثري من احلوارات غري املن 

)الشافعي رمحه هللا . وهذا  ما جادلت عاملاا إال وغلبته، وما جادلين جاهل إال غلبين!(): 
 . محه هللا يشري إىل اجلدال العقيم؛ الذي جيري بني غري املتكافئني التهكم من الشافعي ر 

 :  األصل السابع - الفرع السابع –  7
 :  قطعية النتائج ونسبيَّتها -أوال

الرأي الفكري نسيبُّ   الداللة على الصواب أو من املهم يف هذا األصل إدراك أن 
ما يبلغون عن رهبم سبحانه  ، والذي ال جيوز عليهم اخلطأ هم األنبياء عليهم السالم فياخلطأ
، ورأي اآلخر  اخلطأ  رأيي صواب حيتمل)ملشهورة  . وما عدا ذلك فيندرج حتت املقولة اوتعاىل

 .ل الصواب(خطأ حيتم
أحد الطرفني إىل قول الطرف  ؛ فليس من شروط احلوار الناجح أن ينتهي  وبناء عليه

تفقنا على رأي واحد فنعم املقصود، وهو منتهى الغاية. وإن مل يكن  . فإن حتقق هذا وااآلخر
؛ يسوغ لكل واحد  جيهمابقناعة إىل قبول كٍل من منه. إذا توصل املتحاوران  فاحلوار انجح

ة احلوار . وما تقدم من حديث عن غايدام أنه يف دائرة اخلالف السائغ  منهما التمسك به ما
 .يزيد هذا األصل إيضاحاا 

كل من خالفه يف  وكان بعضهم يعذر    )..: )ير ذلك يقول ابن تيمية رمحه هللاويف تقر 
 . (157) ( (فهمه مسائل االجتهادية، وال يكلفه أن يوافق

 

 فق" عن امغين البن ادامة امقدسي ( 157)
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اشالا إذا انتهى إىل نزاع وقطيعة، وتدابر ومكايدة وجتهيل  يكون احلوار ف قد  ولكن  
 . وختطئة

 :  األصل الثامن -الفرع الثامن  –  8
ائج اليت يتوصل إليها املتحاورون، وااللتزام اجلاّد هبا، ومبا يرتتب  الرضا والقبول ابلنت

 . عليها
 . ه العقالءن العبث الذي يتنزه عنم وإذا مل يتحقق هذا األصل كانت املناظرة ضرابا 

،  بل كل واحد منهما من صاحبه احلجة؛ فإنه أنبل لقدرهوليق  ).. : ) يقول ابن عقيل
: ما انظرت أحداا  على إدراك احلق وسلوك سبيل الصدق. قال الشافعي رضي هللا عنهوأعون  

 . ((قبل مين احلجَّة إال عظم يف عيين، وال ردَّها إال سقط يف عيين ف
 وهكذا نتبني أصول احلوار الثمانية، وهي:  

 سلوك الطرق العلمية والتزامها.  –  1
 سالمة كالم ودليل املناظر من التناقض.  –  2
 افرتاق الدليل عن عني الدعوى. –  3
 االتفاق على منطلقات اثبتة. –  4
 صد الوصول إىل احلق. التجرد بق –  5
 أهلية احملاور.  –  6
 قطعية ونسبية بعض النتائج. –  7
 الرضى والقبول ابلنتائج.  –  8

 لنخلص إىل املبحث الرابع لنعرض فيه آداب احلوار. 
 املبحث الرابع 

 آداب احلوار   
نعرض يف هذا املبحث آداب احلوار اليت جيب على املتحاورين االلتزام هبا، وذلك  

 خالل املطالب اآلتية: من 
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 التزام القول احلسن.  -املطلب األول
 االلتزام ابلوقت احملدد للكالم.  - املطلب الثاين
 املطلب األول

 التزام القول احلسن. 
هبا   االلتزام  وجب  األخالقية  الضوابط  من  جمموعة  املتحاورين  وآداب  شروط  من 

 والوقوف عند حدها، وهي: 
 : احلسن، وجتنب التحدي واإلفحامالتزام القول  -الفرع األول -1

تزام احلُسىن يف القول واجملادلة، ففي ، الما يتوجه إليه املُحاور يف حوارإن من أهم  
  . } َوَجاِدهْلُْم اِبلَّيِت ِهيَ (53)االسراء:  يِت ِهَي َأْحَسن{ َوُقْل ِلِعَباِدي يـَُقوُلوا الَّ حمكم التنزيل: } 

 .  (83:{)البقرة لنَّاِس ُحْسناا } َوُقوُلوا لِ  .( 125َأْحَسن { )النحل: 
الطعن والتجريح واهلزء   ، أن ينأى بنفسه عن أسلوبفحق العاقل اللبيب طالب احلق

 . ان االحتقار واإلاثرة واالستفزاز، وألو والسخرية
وس عليه  صلى هللا  حممد  لنبينا  اإلهلية  التوجيهات  لطائف  يفومن  الباب   لم  ،  هذا 

: } َوِإْن َجاَدُلوَك فـَُقِل  التعنيف يف الرّد على أهل الباطل، حيث قال هللا لنبيهاالنصراف عن  
ُ َأْعَلُم مبَا تـَْعَمُلوَن( ) ُتْم ِفيِه  68اَّللَّ َنُكْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما ُكنـْ ُ حَيُْكُم بـَيـْ  : خَتَْتِلُفوَن { )احلج( اَّللَّ

68-69) . 
ُكْم َلَعلَ   : } وقوله (. مع أن بطالهنم 24ى ُهدىا َأْو يف َضالٍل ُمِبنٍي{)سـبأ: َوِإانَّ َأْو ِإايَّ

 . ظاهر، وحجتهم داحضة
إيقاع   : جتنبويلحق هبذا األصل التحدي والتعسف يف احلديث، ويعتمد  أسلوب 

  ب القلوب مقدم على .. فإن كسكانت احلجة بينه والدليل دامغاا   ، ولواخلصم يف اإلحراج
جة ولكنك ال تكسب  ، وقد ُتْسِكته حبقد تـُْفِحم اخلصم ولكنك ال تقنعه. و كسب املواقف

. واحلرص على  تسليمه وإذعانه، وأسلوب التحدي مينع التسليم، ولو ُوِجَدت القناعة العقلية
القلوب واستالل السخائم أهم وأوىل عند املنصف العاقل من استكثار األعداء واستكفاء  
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القول، ورفع الصوت، وانتفاخ األوداجانء. وإنك  اإل يلتعلم أن إغالظ  ولِّد إال غيظاا  ، ال 
فهذا رعونة    ؛ أال يرفع صوته أكثر من احلاجة وحقداا وَحَنقاا. ومن أجل هذا فليحرص احملاور

؛ بل إن رهاانا ، ورفع الصوت ال يقّوي حجة وال جيلب دليالا وال يقيم بوإيذاء للنفس وللغري
، فيسرت إال لضعف حجته وقلة بضاعته  –الب  يف الغ  – يل مل يـَْعُل صوته  صاحب الصوت العا

هدوء الصوت عنوان العقل واالتزان، والفكر املنظم . و جزه ابلصراخ ويواري ضعفه ابلعويلع
 .والنقد املوضوعي، والثقة الواثقة

ونوع حسب استدعاء املقام  على أن اإلنسان قد حيتاج إىل التغيري من نبات صوته  
نكارايا أو ، أو تقريرايا أو إلينسجم الصوت مع املقام واألسلوب، استفهامياا كان،  األسلوب

لتنبيه لدى  ، وجيدد اتعجبياا، أو غري ذلك. مما يدفع امللل والسآمة، ويُعني على إيصال الفكرة
 . املشاركني واملتابعني

إىل اإلفحام وإسكات    وء على أن هناك بعض احلاالت االستثنائية اليت يسوغ فيها اللج
اوز احلد، وطغى وظلم وعادى احلق، وكابر مكابرة  ؛ وذلك فيما إذا استطال وجتالطرف اآلخر

  } َوال جُتَاِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسُن ِإالَّ  مثل هذا جاءت اآلية الكرمية: ، ويف بيِّنة
ُهْم { )العنكب  ُ اجْلَْهَر اِبلسُّوِء ِمَن اْلَقْوِل ِإالَّ َمْن ظُِلم    . (46وت:  الَِّذيَن ظََلُموا ِمنـْ } ال حيُِبُّ اَّللَّ

 . ( 148{ )النساء: من اآلية
الظلم والبغي والتجاوزففي حاال املركز  ت  احلاّد  على اخلصم ، قد ُيسمح ابهلجوم 

 .ماا مدحوراا رى الناس الباطل مهزو ، وَحَسٌن أن يوإحراجه، وتسفيه رأيه؛ ألنه ميثل الباطل
 استخدام الضمري اجلمعي حنن: -الفرع الثاين –  2

، ال بد من االشارة إىل ما ينبغي من العبد من  وقبل مغادرة هذه الفقرة من األدب
مجعاا؛ فال يقول: فعلُت وقلُت، ويف رأيي، وَدَرْسنا، ويف    استخدام ضمري املتكلم أفراداا أو

قد يؤثر على  ، و ، وهو عنوان على اإلعجاب ابلنفس؛ فهذا ثقيل يف نفوس املتابعنيجتربتنا
ئق أن يبدهلا بضمري  ، ومن الاللناس تشمئز من املتعامل املتعايلوا  اإلخالص وحسن القصد

ول املختصون، ويف رأي أهل الشأن،  ، ويقللدارس، وتدل جتارب العاملني  : يبدواالغيبة فيقول
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 . وحنو ذلك
ْفرَتَِض يف صاحبه الذكاء  واللباقة يف القول وإدارة احلوار أال يَـ وأخريا فمن غاية األدب  

. كما ال يفرتض فيه الغباء  املفرط، فيكلمه بعبارات ُمتزلة، وإشارات بعيدة، ومن مث فال يفهم
 شرح وتبسيط ماال حيتاج إىل  ؛ فيبالغ يف شرح ماال حيتاج إىلوالسذاجة، أو اجلهل املطبق

 . بسط
بنفس  ، فهذا عقله متسع   ذلك درجات يف عقوهلم وفهومهمبني وال شك أن الناس  

، التضييق، وآخر مييل إىل التوسيع، وآخر مييل إىل األحوط يف جانب  رَْحبة، وهذا ضيق الَعَطنْ 
. فذو العقل اللّماح يستوعب ويفهم حرفية  ات واملدارك تؤثر يف فهم ما يقالوهذه العقلي
 .  سطور، وآخر دون ذلك مبسافاتاه ومراد املتكلم وما بني الالنص وفحو 

وهو ما جيب أن يعقله   وفهومهم  الف الناس يف ُماطباهتموهلل احلكمة البالغة يف اخت
احملاور احلكيم إذا فهم حقيقة ونفسية حماوره فليحاول استمالته إليه، عوض أن ينفره، وجيعله  

 . يكابر ويستعلي عن قبول احلق واإلذعان له.
 املطلب الثاين 

 االلتزام بوقت حمدد يف الكالم
، ويسرتسل ذهن املُحاور أال يستأثر ابلكالم، ويستطيل يف احلديثينبغي أن يستقر يف  

 .ود اللباقة واألدب والذوق الرفيعمبا خيرج به عن حد
، حبيث ينصت  يتناواب الكالم مناوبة ال مناهبةول): ) يقول ابن عقيل يف كتابه فن اجلدل

،  لُّ للمعرتض حىت يُقرر اعرتاضه، مث املُستدِ ِدّل حىت يفرغ من تقريره للدليلللُمستَ املعرتض  
 .((وال يقطع أحد منها على اآلخر كالمه وإن فهم مقصوده من بعضه

وبعض الناس يفعل هذا تنبيهاا للحاضرين على فطنته وذكائه وليس يف    )..: )وقال
بعضها املعاين  إذ  وبع  ذلك فضيلة  ببعض  بعض، وليس ذلك علم  مرتبط  دليل على  ضها 

 .( (.. استخراج ضمري حىت يفتخر به، أو اا ، أو زجراا صادقغيب
خيتلف احلديث  يف  واالعتدال  حال  والطول  إىل  حال  ومن  ظرف  إىل  ظرف  ،  من 
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من قبل رئيس اجللسة ومدير الندوة، فينبغي  فالندوات واملؤمترات حُتدَّد فيها فرص الكالم  
 . لتزام بذلكاال

تقبل اإلطالة أكثر من غريها،   ندوات واللقاءات يف املعسكرات واملنتزهات قدوال
 .  ن اجلامعة أو دور التعليم األخرى . وقد خيتلف ظرف املسجد علتهيؤ املستمعني

 أسباب إطالة احلديث: -الفرع األول –  1
ة أحاديث الرجال  ؛ أن أغلب أسباب اإلطالة يف الكالم ومقاطعومن املفيد أن تعلم

 :  رجع إىل ما يليي
 .  إعجاب املرء بنفسه  -1
 . حّب الشهرة والثناء -2
 .دث أن ما أييت به جديد على الناسظّن املتح -3
 .  ة ابلناس يف علمهم ووقتهم وظرفهمِقلَّة املباال  -4

السامعني نفوس  يف  استقر  إذا  منها  واحداا  أن  يبدوا  صرفهم،   والذي  يف    كاٍف 
 .واستثقاهلم حملدِّثهموصدودهم، مللهم، 

ا جتاوزها أصابه امللل،  وأنت خبري أبن للسامع حّداا من القدرة على الرتكيز واملتابعة إذ
إىل عشرين    ا احلد ال يتجاوز مخس عشرة دقيقة . ويذكر بعضهم أن هذوانتابه الشُّرود الّذهين

 . دقيقة، أو إىل نصف ساعة على أكثر تقدير
.  هي حديثه والناس متشوفة للمتابعة، مستمتعة ابلفائدةومن اخلري للمتحدث أن يُن

 .  تنتظر الناس انتهاءه وقفل حديثه، فاهلل املستعان هذا خري له من أن
 :ماع وأدب اإلنصات وجتنب املقاطعةحسن االست -الفرع الثاين –  2

لب االلتزام بوقت حمدد يف الكالم، وجتنب االطالة قدر اإلمكان، فيطلب  كما يط
صر . وإّن من اخلطأ أن حتُحسن االستماع، واللباقة يف اإلصغاء، وعدم قطع حديث املُحاور

رك، وقد قال احلسن بن علي  ، وال تُلقي ابالا ملُحدثك وحُماو مهَّك يف التفكري فيما ستقوله
لى أن تسمع أحرص ؛ فكن عاي بيّن إذا جالست العلماء  ..))البنه، رضي هللا عنهم أمجعني:  
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حد  ، وال تقطع على أ االستماع كما تتعلم حسن الكالم، وتعلام ُحْسنَ أن تقول  منك على 
 . حىت مُيسك( – وإن طال  – حديثاا 

الصدد  و  هذا  املقفع:  يف  ابن  ُحس  .. ))يقول  حسن  َتعلَّْم  تتعلم  االستماع كما  ن 
.  الكالم؛ ومن حسن االستماع: إمهال املتكلم حىت ينقضي حديثه. وقلة التلفت إىل اجلواب 

 . (.(.. والوعي ملا يقول واإلقبال ابلوجه. والنظر إىل املتكلم
  (حوار طُْرشان)؛ واحلوار بال ُحْسن استماع هو  يف احلوار اجليِّد من مساع جيِّدال بّد  

 . كما تقول العامة، كل من طرفيه منعزل عن اآلخر
يتيح   اجليِّد  السماع  نإن  وحتديد  اآلراء،  اللتقاء  األساسية  اخلالف القاعدة  قاط 

م فيه  ، تسلسن االستماع يقود إىل فتح القلوب، واحرتام الرجال وراحة النفوس. حوأسبابه
.  املُحاور، وتقدير املُخالف، وأمهية احلوار ، كما ُيْشِعُر جبّدية  األعصاب من التوتر والتشنج

 .صيل الفائدة والوصول إىل النتيجة ومن مث يتوجه اجلميع إىل حت
 : تقدير اخلصم واحرتامه - الفرع الثالث –  3

وإعطاء كل ذي   ،ن األطرافينبغي يف جملس احلوار التأكد على االحرتام املتبادل م
ومقامه مبنزلته  واالعرتاف  حقه،  ابلعبار حق  فيخاطب  املستحقة،  ،  واأللقاب  الالئقة،  ات 

 .واألساليب املهذبة
تب . أما  عن اهلوى، واالنتصار للنفسادل االحرتام يقود إىل قبول احلق، والبعد  إن 

 . رجال وجتهيلها فأمر َمعيب حُمّرمانتقاص ال
، وتصحيح األخطاء أبساليبه  قيل من ضرورة التقدير واالحرتام، ال ينايف النصح  وما

الوقورةالر  وطرقه  فالتقدي فيعة  واملدح .  املرذول،  والنفاق  الرخيص،  املََلِق  غري  واالحرتام  ر 
 .واإلقرار على الباطل الكاذب، 

ومما يتعلق هبذه اخلصلة األدبية أن يتوجه النظر وينصرف الفكر إىل القضية املطروحة  
، كل   عن صاحبها أو قائلهاليتم تناوهلا ابلبحث والتحليل والنقد واإلثبات والنَّقص بعيداا 

ل عن مناقشة  ؛ طابعها الطعن والتجريح والعدو يتحول احلوار إىل مبارزة كالمية  ذلك حىت ال 
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 واألفكار إىل مناقشات التصرفات، واألشخاص، والشهادات، واملؤهالت والسري  القضااي
   .الذاتية

 :  حصر املناظرات يف مكان حمدود -الفرع الرابع
أن يكون يف خلوات حمدودة احلضور؛    يذكر أهل العلم أن املُحاورات واجلدل ينبغي

وأقرب   والفهم،  للفكر  أمجع  وذلك  القصدقالوا:  وأسلم حلسن  الذهن،  وإن يف  لصفاء   ،
 .  رص على الغلبة ابحلق أو ابلباطل، واحلمع الغفري ما حيرك دواعي الرايءحضور اجل
َا َأِعُظُكْم ِبَواِحَدٍة َأْن تـَُقوُموا َّلِلَِّ َمْثىَن مما استدل به على ذلك قوله تعاىل: } و    ُقْل ِإمنَّ

 .(46َوفـَُراَدى مثَّ تـَتَـَفكَُّروا{ )سبأ: 
أيضا يف مثل هذه األجواءقالو ومما   املتكاثرة  ن األجواء اجلماهريية  إ:  ه  واجملتمعات 

؛ فهي أقرب إىل الغوغائية  ماهري يف الغالب فئات غري ُمتصة، واجلتُغطي احلق، وُتشوِّش الفكر
 .د األعمى، فـَيَـْلَتبُس احلق والتقلي

ن أدعى إىل استجماع  ون احلديث مثىن وفرادى وأعداداا متقاربة يكو أما حينما يك
عما هو فيه من الباطل  ، ويتنازل  رب إىل أن يرجع املخطيء إىل احلق، كما أنه أقالفكر والرأي

 . أو املشتبه 
الناس أمام  احلال  التسليم واالعرتاف ابخبالف  يعّز عليه  فقد  أو  ؛  ُمؤيِّديه  أما  خلطأ 

 . ُُمالفيه
ه نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم  وهلذا وُ  ؛ ألن يف هذه اآلية أن خياطب قومه هبذاجِّ

 .  املستكبين مع األنبياء السابقني، كما هي حال املأل اهتامهم له كانت اهتامات غوغائية
،  حرب وأاب جهل بن هشامومما يوضح ذلك ما ذكرته كتب السري أن أاب سفيان بن  

من رسول هللا صلى  ، خرجوا ليلة ليستمعوا  هب الثقفيس بن شريق بن عمرو بن و واألخن
، وكٌل ال  ذ كل واحد منهم جملساا يستمع فيه، فأخهللا عليه وسلم، وهو يصلي ابلليل يف بيته

 إذا مجعتهم الطريق  ، حىتفباتوا يستمعون له، حىت إذا طلع الفجر تفرقوايعلم مبكان صاحبه،  
مث  ،وقعتم يف نفسه شيئاا و رآكم بعض سفهائكم أل، فلوقال بعضهم لبعض ال تعودوا  ؛تالوموا
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 . انصرفوا
حىت إذا كانت الليلة الثانية، عاد كل رجل منهم إىل جملسه، فباتوا يستمعون له، حىت  

ما قال أول مرة، مث    ، فقال بعضهم لبعض مثلإذا طلع الفجر تفرقوا، فجمعتهم الطريق
رجل جملسه، فباتوا يستمعون له، حىت إذا  الليلة الثالثة أخذ كل  . حىت إذا كانت  انصرفوا

طلع الفجر تفرقوا، فجمعتهم الطريق، فقال بعضهم لبعض: ال نبح حىت نتعاهد ال نعود.  
، حىت  خرج  فلما أصبح األخنس بن شريق أخذ عصاه مث  .. مث تفرقوا فتعاهدوا على ذلك

فيما مسعت من حممد؟  حنظلة عن رأيك : أخبين اي أاب ى أاب سفيان بن حرب يف بيته فقالأت
  ما عرفت ، ومسعت أشياء  أشياء أعرفها وأعرف ما يُراد هبا، وهللا لقد مسعت  قال: اي أاب ثعلبه

مث خرج من عنده حىت  :  قال  . خنس: وأان والذي َحَلْفَت به!األ معناها وال ما يُراد هبا. قال  
ت من حممد؟ قال: ماذا  احلكم ما رأيك فيما مسع: اي أاب  أتى أاب جهل، فدخل عليه بيته فقال

عبد مسعت وبنو  حنن  تنازعنا  وأعطوا   !  فحملنا،  ومحلوا  فأطعمنا،  أطعموا  الشرف؛  مناف 
!  نيب أيتيه الوحي من السماء  ، قالوا مّناعلى الرَُّكب وكّنا كفرسّي رهان  ، حىت إذا جتاثينا فأعطينا

 . خنس وتركه. قال: فقام عنه األ! وهللا ال نؤمن به وال نصدقه؟فمىت نُدرك هذا
 :  اإلخالص –الفرع اخلامس

ا ذكر من أصل التجرد يف طلب احلق، فعلى املُحاور  هذه اخلصلة من األدب متمِّمة مل
 .  وما يذر يف ميدان احلوار وحلبته  ، ويُروِّضها على اإلخالص هلل يف كل ما أييتان يوطِّن نفسه

حب الظهور والتميُّز على األقران،  : أن يدفع عن نفسه  ومن أجلى املظاهر يف ذلك
النظراء واألنداد والتعايل على  الثقافة،  الباعة وعمق  انتزاع  وإظهار  َقْصَد  إن  اإلعجاب . 

 . والثناء واستجالب املديح، ُمفسد لألمر صارف عن الغاية
 :  ألسئلة ملُحاور توجه لنفسه هبذه اوسوف يكون فحص النفس دقيقاا وانجحاا لو أن ا

 ؟ جى من هذا النقاش وهذه املشاركةهل مثَّت مصلحة ظاهرة تُر  -1
 ؟اع الشهوة يف احلديث واملشاركةهل يقصد حتقيق الشهوة أو اشب -2
من هذه    ، وفتح أبوابهذا احلوار واجلدل عن نزاع وفتنةهل يتوخَّى أن يتمخض    -3
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 ؟األلوان حقهَّا أن تسدّ 
ادق للنفس أن حيذر بعض التلبيسات النفسية  ومن التحسس الدقيق والنصح الص

تتوهم   فقد  احلقوالشيطانية  إحقاق  تقصد  أهنا  النفوس  أبعض  دخيلتها  وواقع  تقف  ،  هنا 
والتجرد توطني النفس على الرضا   اإلخالص. ويدخل يف ابب  نتصاِر ذاٍت وهوىامواقف  

أن يستيقن أن اآلراء ، ويعينه على ذلك  ا ظهر احلق على لسان اآلخر ورأيهواالرتياح إذ
الصواب ليس حكراا على واحد ، و احلق ليست ملكاا لواحد أو طائفة  واألفكار ومسالك

،  ومهمته أن ينتشر احلق يف كل مكان، ومن أّي مكان، ومن أّي وعاء. فهمُّ املخلص  بعينه
 . ّي فموعلى أ

نت، وال حيبه إال  ن أّن احلق ال يغار عليه إال أإن من اخلطأ البنيِّ يف هذا الباب أن تظ
 . ه إال أنت، وال خيلص له إال أنت، وال يتبنا أنت، وال يدافع عنه إال أنت

وعمق  اإلرادة،  وقوة  النفس،  مع  الصادق  والصدق  النبل،  وغاية  اجلميل،  ومن 
ا ودخلْت يف مسارب اللجج  ؛ أن ُتوِقَف احلوار إذا وجْدت نفسك قد تغري مسارهاإلخالص

 .ايواخلصام، ومدخوالت النوا
كعدم إطالة احلديث بغري مبر مقبول، وحسن االستماع    وهكذا نتبني آداب احلوار

مكان ومجهور حمدود،   املناظرات يف  واحرتامه، وحصر  اخلصم  وتقدير  اإلنصات،  وآداب 
 واإلخالص هلل تعاىل يف احلوار. لننتقل يف املبحث اخلامس لتبيان صفات احملاور األساسية. 

 امس املبحث اخل
 صفات احملاور  

الكالم    للمحاور صفات رئيسة وأساسية جيب توفرها يف املتحاورين وذلك كحسن
احلض على اختيار املواضع املالئمة  ، و التحذير من انتحال رأي وكالم الغري، و واالستماع معا

سنعاجله يف هذا املبحث عب املطلب    وهو ما  ، والتمكن من أدبيات الكالم.لطرح الرأي
 :اآليت

 . ته على حسن الكالم واالستماع معاقدر  -املطلب األول
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 وذلك وفق الفروع اآلتية، وهي:
 . التحذير من انتحال رأي وكالم الغري -الفرع األول
 .على اختيار املواضع املالئمة لطرح الرأي  احلض - الفرع الثاين

 .  وإدراك قيمته التمكن من أدبيات الكالم -الفرع الثالث
 متكن اخلطيب من أدبيات الكالم. -الفرع الرابع

 صحة البناء الكالمي. -الفرع اخلامس
 املطلب األول

 ته على حسن الكالم واالستماع معا قدر 
نواصي القدرة على الكالم، والصب على حسن  امتالكه  من أهم مواصفات الداعية  

، فمن آداب االستماع املأثورة يف تراثنا العريب اإلسالمي ما رواه عبد هللا بن املقفع االستماع
.  .: ))ا إىل إتقان مهارة االستماع فقاليف كتابه القيم األدب الكبري واألدب الصغري حني دع

تتعلم حسن الكالمتعلم حس  ع إمهال املتكلم حىت  ومن حسن االستما   ، ن االستماع كما 
قبال ابلوجه والنظر إىل املتكلم، والوعي ملا  ، واإلينقضي حديثه، وقلة التلفت إىل اجلواب

صواب ما أييت به، ويذهب بطعمه وهبجته،  . واعلم يف ما تكلم به صاحبك أن مما يهّجن  يقول
قبوله يف  به  اويزري  حديث  وقطعك  بذلك  عجلتك  أن  ،  قبل  بذات  لرجل  إليك  يفضي 

 .(158) (( نفسه..
،  ذات عالقة قوية مبهارات االتصال  والبن املقفع يف هذا الكتاب أراء قيمة ومهمة

فيتأدب أبدهبم وحيسن احلديث  ،  ليكون دليال ملن جيالس السالطني  ألن هذا الكتاب أعدّ 
ة املتكلم أن يكون  . من الدليل على سخاف. : ))واحملاورة واملنادمة، وفيه قال  ، واملناظرةمعهم

فيجاذبه الكالم  ، أو الرجل يكلم صاحبه  كه ليس على حسب ما عنده من القولمن ضح
ذا أنصت له مل حيسن ، فإ أن يكون صاحبه قد فرغ وأنصت له، أو يتمىنليكون هو املتكلم

 

االت ـا ق كتاب  ق مفارايفق" عن را،ـد عمي عيسـد ق  119ابن امق اق األفب العدري ملاألفب ال ـغريق ص  (158)
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   . (159) .(( .الكالم
الكالم، وما اضع الصمت واالستماع وحسن  إتقان مو واخلطباء  ومن آداب الدعاة  

 :شاهبها
 : تحذير من انتحال رأي وكالم الغريال -الفرع األول –  1

واملتحدثني من انتحال رأي غريهم، وحّذرهم من ذلك    وقد حّذر ابن املقفع الكتاب 
ك فال تنتحله تزينا به عند  .. إن مسعت من صاحبك كالما أو رأيت منه رأاي يعجبفقال: ))

أبن  الناس التزيني  من  واكتف  ال،  صاحبهجتتين  إىل  وتنسبه  مسعته  إذا  أن  صواب  واعلم   .
. فإن بلغ بك ذاك أن  حبك، وأن فيه مع ذلك عارا وسخفاانتحالك ذلك مسخطة لصا

ذا من سوء  . وهو يسمع مجعت مع الظلم قلة احلياءتشري برأي الرجل وتتكلم بكالمه وه
  باب أن تسخو نفسك . ومن متام حسن اخللق واألدب يف هذا الاألدب الفاشي يف الناس

.  كالمه، وتزينه مع ذلك ما استطعت، وتنسب إليه رأيه و ألخيك مبا انتحل من كالمك ورأيك
 (160) روأت    وال يكونن من خلقك أن تبتدىء حديثا مث تقطعه وتقول # سوف # كأنك

جان احلديث بعد افتتاحه  ، فإن احتفيه بعد ابتدائك إايه، وليكن ترويك فيه قبل التفوه به
 . (161)(( ..وغم سخف

 : رأياحلض على اختيار املواضع املالئمة لطرح ال -الفرع الثاين –  2
.. اخزن عقلك وكالمك إالّ عند إصابة املوضع،  ويف هذا الصدد يقول ابن املقفع: ))

، فإن  صابة الرأي والقول إبصابة املوضع، وإمنا متام إفإنه ليس يف كل حني حيسن كل صواب
أخطأك ذلك أدخلت احملنة على عقلك وقولك حىت أتيت به إن أتيت به يف غري موضعه وهو 

لى أن تسمع أحرص منك على  . وليعرف العلماء حني جتالسهم أنك عطالوة لهال هباء وال 
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   .(162) (( أن تقول..
ت  ا( فيه درر من مهار كتاب شهري عنوانه )عيون األخبار   (163) والبن قتيبة الدينوري  

.. وإين  والبيان(، ومما جاء فيها قوله: ))  كتاب العلماالتصال جاءت مستفيضة يف فصل )
، وشرطت عليه ااب يف املعرفة ويف تقومي اللسانكنت تكلفت ملغفل التأدب من الكّتاب كت
، ويستعني  يف تضاعيف سطوره متمثال إذا كاتبمع تعلم ذلك حتفظ عيون احلديث ليدخلها  

.. وهذه عيون األخبار نظمتها ملغفل  عىن لطيف ولفظ خفيف حسن إذا حاورمبا فيها من م
كماء، وزبدة  ، ونتاج أفكار احلهل العلم تذكرة، وهي كفاح عقول العلماءالتأدب تبصرة وأل

من كالم البلغاء، وفطن الشعراء، وسري    ، واملتخري املخض، وحلية األدب، وأمثار طول النظر
هذا الكتاب، أتخذ نفسك أبحسنها، وتقّومها   ك ما مجعت يف . مجعت ل امللوك وآاثر السلف

، وتروضها  كما ختلص الفضة البيضاء من خبثها،  بثقافها، وختلصها من مساوىء األخالق
المك ، وتعصم هبا ككرمي وخلق عظيم  على األخذ مبا فيها من سنة حسنة وسرية قومية وأدب

  .(164)  ((القلوب والسحر احلالل..كالم مصائد .. فإن الإذا حاورت وبالغتك إذا كتبت 
 :دب ومثرة الكّتاب والكتابة قولهومن مواطن ومفاتيح األ  -أوال
الكتاب  –   1 تزينوا بزي  لبنيه: اي بين  فإقال رجل  امللوك وتواضع ،  فيهم أدب  ن 

 .  السوقة
 . ويقال: عقول الرجال يف أطراف أقالمها –  2
،  أبرويز قال لكاتبه: )).. إذا فكرت فال تعجلت يف التاج أن  قال ابن قتيبة قرأ   –   3

كرم كتابك عن  . أ تُعذر، وال تلبسن كالما بكالم، وال تباعدن معىن عن معىنوإذا كتبت فال
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ثري مما تريد يف  ، وامجع الكن تقعد به، ومعا(165) ، وانتشار يُثبجه  ثالث: خضوع يستخفه
   .(166) (( القليل مما تقول..

لم يف كتاب العلم والبيان قوله: )).. كان يقال: أول العلم  لعومما ورد يف فصل ا  –   4
. وإذا جالست  الصمت، والثاين االستماع، والثالث احلفظ، والرابع العقل، واخلامس نشره

 .(167)((  مع أحرص منك على أن تقول..العلماء فكن على أن تس
 :وقال معاوية يف عبد هللا بن عباس –  5

 لعّي ومل يثن اللسان على ُهجر قف إذا قال مل يرتك مقاال ولـم ي
 .(168)وينظر يف أعطافه نظر الصقريصّرف ابلقول اللسان إذا انتحى 

بّلغك اجلنة، وعدل بك عن   .. ماوقيل لعمرو بن عبيد: ما البالغة؟ فقال: ))  –  6
النار، قال السائل: ليس هذا أريد، قال: فما بّصرك مواقع رشدك، وعواقب غّيك، قال  

مل حيسن االستماع مل حيسن القول، قال: ليس هذا أريد،    : منيس هذا أريد، قالل  :السائل
هون  وكانوا يكر   ،(169): # إان معشر األنبياء ِبكاء #  قال، قال النيب صلى هللا عليه وسلم

: كانوا خيافون من فتنة القول  أن يزيد منطق الرجل على عقله، قال: ليس هذا أريد، قال
فون فتنة السكوت ومن سقطات الصمت، قال: ليس هذا أريد،  خياوسقطات الكالم ما ال 

: إنك إن أردت تقرير حجة  ا تريد خترّي اللفظ يف حسن إفهام، قال: نعم، قال: فإنك إمنقال
ين  ، وتزيني تلك املعاين يف قلوب املريدني وختفيف املئونة على املستمعنيهللا يف عقول املكلف

اآلذان،   املستحسنة يف  استجابتهمابأللفاظ  رغبة يف سرعة  األذهان،  عند  ونفي  املقبولة   ،
اخلطاب،  ، كنت قد أوتيت فصل  والسنةالشواغل عن قلوهبم ابملوعظة احلسنة من الكتاب  

 

 ي،دجه من ال،دج أن ال واية  (165)
  89مل  88ابن اتيدةق عيون األةدارق امقدمةق فق" عن  را،د عمي عيسدق مفاراي االت ا ق ص  (166)
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  .(170) (( واستوجبت على هللا جزيل الثواب..
 .أبلغ الكالم ما سابق معناه لفظه :ويقال –  7
وفضل الصمت على الكالم، فقال  وتذاكر قوم فضل الكالم على الصمت،    –  8
النجم ليسأبو مسهر  إن  كالقمر، إنك تصف الصمت ابلكالم، وال تصف الكالم   : كالّ 
 . ابلصمت
ان وفم  ، فإمنا جعل لك أذانن اثنت من فيك   : أنصف أذنيك وقال أبو الدرداء  –   9

 . واحد لتسمع أكثر مما تقول
بلسانه))   : وقيل  -10 عثرة  من  الفىت  الرِ وليس    ، ميوت  عثرة  من  املرء    ، لِ جْ ميوت 

 .(171)  ((على مهل أتب  لِ جْ وعثرته ابلرِ  فعثرته من فيه ترمي برأسه
  ، فإذا تكلم: كان إبراهيم يطيل السكوت بلغين عن أيب إسحاق الفزاري قال  –  11

انبسط، فقلت له ذات يوم: لو تكلمت فقال: الكالم على أربعة وجوه، فمنه كالم ترجو  
،  ال ترجو منفعته وال ختشى عاقبته  . ومنه كالممنفعته، وختشى عاقبته، فالفضل منه السالمة

، ومنه كالم ال ترجو منفعته وختشى  ركه خفة املؤونة على بدنك ولسانكفأقل ما لك يف ت
عاقبته فهذا الذي    . ومن الكالم كالم ترجو منفعته وأتمن الداء العضال  ، وهذا هو عاقبته

 .(172) (( ا هو قد أسقط ثالثة أرابع الكالم : فإذجيب عليك نشره. قال
 إدراك قيمة الكالم والصمت:  - الثالثالفرع  –  3

 : ة املدفون نتبني احلقائق التاليةومن خالل عرض هذه النصوص من الكنوز الرتاثي
 .فة فضلهماإدراك قيمة الكالم والصمت ومعر  –  1
 .إدراك قيمة حسن االستماع لآلخر –  2
 . قيمة حسن التكلم وُماطبة اآلخرينإدراك  –  3

 

  91مل  90ابن اتيدةق عيون األةدارق امقدمةق فق" عن  را،د عمي عيسدق مفاراي االت ا ق ص  (170)
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  94مل  93ابن اتيدةق عيون األةدارق امقدمةق فق" عن  را،د عمي عيسدق مفاراي االت ا ق ص  (172)
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 . الستماع ومهارات الكالم واالتصالفاعلية وجناح الفرد احلاذق ألدبيات ا –  4
 . تمكن من أدبيات احلوار واملخاطبةفاعلية وجناح الفرد القادر وامل –  5
 . وفاعلية الداعية يف نشاطه الدعويأثر اكتساب هذه املهارات على تكوين  –  6
 .يف جمال التواصل االجتماعي السويقيمة الرتاث العريب اإلسالمي  –  7
العربية    –   8 الرتاثية  والتخاطب  الرتاسل  وأدبيات  ومقامات  صيغ  إحياء  أمهية 

 .إلسالمية يف نشاط الدعوة والدعاةا
وتعإحياء    –   9 العرب  وأدب  لغة  بني  الوطيدة  نفسيات  العالقة  يف  اإلسالم  اليم 
 .  املدعوين
 173:  من أدبيات الكالم اخلطيب متكن  - الفرع الرابع –  4

الداعية إىل هللا تعاىل وإىل دينه اإلسالم حباجة ماسة للتمكن من مهارات كثرية على 
، ويدخل فيها العناصر املهمة الكالم ليستطيع االتصال ابآلخرينرأسها متكنه من أدبيات  

 : يةالتال
 : هيئة املتكلم -أوال

مالءم حتتها  واملناسبةويندرج  احلال  ملقتضى  اللباس  عن  ة  ينىبء  الالئق  فاملظهر   ،
 . كالم، ويشري إىل احرتامك ملقامهشخصية ذات حس مجايل يؤثر يف مدى تقبل املستمع لل

يف اجللوس  أو  الوقوف  يدل  املناسب  كما  الوضع  على  الكالم  يُوحي أثناء  ما   ،
لسليم ملالمح  ، واالستخدام امامك ابجلمهور املتلقي، فاإلقبال ابلوجه، واعتدال القامةابهت

خالقية مهمة ، تعدُّ شروطا أجهة املستمعني من املكان املناسب، ومواالوجه وإشارات اليد
 .من الضرورة مراعاهتا

 : صوت املتكلم –  اثنيا
درة على إخراج ، والقجح هو الذي حباه هللا وضوح الصوتالناواخلطيب  عية  الدا

 

           ق بت ر  96 مل  95ق ص  مفاراي االت ا ق را،د عمي عيسداف ر   173
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. وكذلك مالءمة  الواحدة أو الكلمتني املتتاليتني، لئال تتشابك يف الكلمة  احلروف من ُمارجها
، حبيث يكون ارتفاع الصوت أو خفضه مناسبا  الصوت مع طبيعة الكالم واملوضوع  نبات

نطقية الشخصية  .. أي ما يُعرف ابللباقة الناخ وحرارته ورطوبتهاجلمهور وامللطبيعة املكان و 
 . للصوت

الصويت والتنويع  التلوين  ومدها وكذلك  والكلمات  احلروف  بعض  على  ابلضغط   ،
ا حسب أمهيتها وموقعها  ، والنطق هبسراع أو اإلبطاء أو تكرار بعضهاواإلطالة فيها أو اإل

 ..  ية الالزمة من تفخيم وترقيق وغنةاإليقاعات الصوت. واالنتباه إىل من الكالم
 :طبيعة الكالم –  اثلثا

هو اإلفصاح واإلابنة عن فكرة ما، أبفضل أسلوب كالمي   إذ أن أول أهداف الكالم
 : مناسب، ولذلك ينبغي مراعاة ما أييت

 . قف أو املوضوع املراد احلديث فيهمناسبة الكالم لطبيعة املو  –  1
، فليس  تلقني كالم للمستوايت االجتماعية واملعرفية والفكرية عند امل مناسبة ال  –   2

الم عايل املستوى يف لفظه ومعناه، فيحدث سوء  من السالمة أن يتحدث عامل جلاهل بك
عبية مبصطلحات علمية  ، أو أن يتحدث مرشد اجتماعي مع طبقة اجتماعية شالتفاهم والفهم

 .املتلقي كان أجنع وأقوى أتثرياى ، فكلما انسب الكالم مستو ال يفهموهنا
 . الم عن معانيه الظاهرة أو اخلفيةدقة إفصاح الك –  3
، لة والتكرار يذهبان برونق الكالم، ألن اإلطااإلجياز من غري إخالل ابملعاين  –   4

 .تمع إىل امللل والعزوف عن السماعويدعوان املس
   :صحة البناء الكالمي – الفرع اخلامس –  5

 : لعناصر التاليةاصحة البناء الكالمي  ويتضمن 
 سالمة اللغة حنوا وصرفا. –  1
 . لة املشتتة لذهن املتلقي وتركيزهجتنب العبارات واجلمل الطوي –  2
 . الضروري حرصا على حمورية الفكرة جتنب االستطراد والتفريع غري –  3
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م ابألمثال  ، وذلك بتزيني الكالعن األفكار أبسلوب رشيق غري ممل  اإلفصاح  –   4
    .يكون الكالم بّينا وداال ولطيفا ، مبعىن أنثرة واألقوال املأثورة املوحيةاملؤ 

 .تالك الشجاعة األدبية يف التعبرياستشعار الثقة ابلنفس وام –  5
 : تقنيات اإلقناع وقواعده الستة - السادسالفرع  –  6
، أو  رموز تستعمل للتعبري عن األشياء  : أن الكلمات عبارة عنالقاعدة األوىل  –  1
 . املفاهيم أو التجارب أو األحاسيس، أو األفكار

ثرية، ويكون : أن الكلمة الواحدة من املمكن أن حتمل معاين كالقاعدة الثانية   –   2
 .هلا أكثر من استعمال

الثالثة  –   3 الرمزية كدالقاعدة  الكلمات  أو  الكالمية  الرموز  استخدام  عند  ليل : 
 .نعتمد على الشمولية دون التفاصيل، فإننا غالبا ما االتنا العامة أو اخلاصةالتص

: من خالل دورة معاين الكلمات بني الناس وتبادهلم هلا، يتحدد  القاعدة الرابعة  –   4
 . عات أو املفاهيم اليت تعود عليهااملعىن الذي يتصل ابلعالقة بني الرموز أو املوضو 

 . ابطنةو  معان ظاهرة: من الكلمات ما ميكن أن تكون هلا القاعدة اخلامسة –  5
السادسة  –  6 تتجه  القاعدة  بينما  الثبات  إىل  احلقيقة  متيل  احلركة  ا:  إىل  للغة 

،  االسرتاتيجية الدينامية النفسية  - أ):  وفق اسرتاتيجيات اإلقناع الثالث  . وذلك امليكانيكية
 .  174 (اسرتاتيجية إنشاء املعاين -ج، الثقافية االجتماعيةالسرتاتيجية ا -ب

ته  قدر وهكذا نتبني يف هذا املبحث واملطلب معا: متكن اخلطيب من حسن الكالم، و 
معا الكالم واالستماع  الغريو   ،على حسن  انتحال رأي وكالم  احلض على  و   . التحذير من 

صحة  و التمكن من أدبيات الكالم وإدراك قيمته.  و   .اختيار املواضع املالئمة لطرح الرأي
 البناء الكالمي. 

   اخلامتة
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ال  ناتناول الكتاب    فصليف  هذا  من  و األول  اخلطابة،  مفاهيم    قدمنافن  إىل  مدخال 
موقعها  وقيمتها و   مفهوم اخلطابة ونشأهتا، وأمهية اخلطابة ومكانتها،ومصطلحات الكتاب، و 

وعرفنا اخلطيب وأدواته وثقافته، ومجهور املخاطبني وأنواعهم وأصنافهم، .  دى األمموأمهيتها ل
 ومقتطفات من خطب العرب اجلاهليني قبل جميء اإلسالم. 

الدعوة    نا ف، بعد أن عر أمهية اخلطابة للدعوة اإلسالمية  كما تناولنا يف الفصل الثاين
بينا أيضا و وأنواعها وأهدافها..  وتناولنا ينابيعها ومصادرها وأطرها  لغة واصطالحا،  اإلسالمية  

من خطب رسول   نا لنماذجعرضكما   دور اخلطابة يف نشر ومتكني أسس الدعوة اإلسالمية،
 . هللا صلى هللا عليه وسلم، ومناذج لصحابته الكرام رضوان هللا عليهم أمجعني

كيفية إعداد اخلطبة، وهو أهم فصل يف الدراسة كما تناولنا أيضا يف الفصل الثالث  
واملؤثرة،   اجليدة  اخلطبة  بناء  ومراحل  وفنيات  وخطوات  وطرق  يعلمنا كيفية  ألنه  كلها، 

هلا، كما    وكيفية إعدا اخلطبة والتحضري والتخطيطومصادرها وأقسامها ومكوانهتا  عناصر  و 
تباين   و تناولنا  للخطبة،  التحضري  يف  اخلطباء  وحمتوايت  ا  شرحنوتنوع  اخلطايب،  األسلوب 

 اخلطبة.
أما يف الفصل الرابع واألخري فقد تعرضنا ملفاهيم فن احلوار وأدبياته وشروطه واصوله،  

أصول  و   احلوار يف القرآن والسنة.و والفروق بينه وبني اجلدال واملناظرة واجملادلة واملناقشة..  
 صفات احملاور. و  آداب احلوار. و  احلوار.

مجلة من النتائج حول نشأة واتريخ وأمهية ومكانة وقيمة اخلطبة واحلوار،  وخلصنا إىل  
والتعليمي   العلمي  مساره  يف  هلما  املاسة  حلاجته  نظرا  العلم،  لطالب  فنياهتما  تعلم  وأمهية 

 واحليايت.. 
وعليه نوصي أبناءان أن يولوا أمهية كبرية هلما، وأن يستزيدوا من العلم كي يستطيعوا  

 م وينهضوا أبمتهم، وينالوا رضى رهبم.  أن يبنوا وطنه
 وهللا أعلى وأعلم، وال حول وال قوة إالّ ابهلل العلي العظيم.

 األستاذ الدكتور أمحد حممود عيساوي 
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الطالب أن سبيل العلم الشرعي    ليعلم  وهذه سرييت الذاتية العلمية املختصرة جدا،
طول   إىل  وحيتاج  وطويل  شائك  و طريق  وادخار  وإصغاء  وتواضع  مساع  وذل  وحتمل  صب 

 ركاب العلماء..وجلوس إىل ومزامحة 
 حملة موجزة عن السرية الذاتية لألستاذ الدكتور أمحد حممود عيساوي 

Aissaoui Ahmed Mahmoud P. Dr. 
 . .هـ1442 -هـ 1377م / 2021 -م1957

d.aisawi.ahmed@gmail.com 
00213667324013 

 
 التخصص العلمي العام:   –أوال 

ابتدائي  : الدعوة واإلعالم وقضااي الفكر والتاريخ اإلسالمي.  والدقيق  - أصول الدين  
سنوات   بسورية  دمشق  مبدارس  واثنوي  التعليم  1975-1969وإعدادي  شهاد  م، 

األهلية  1971االبتدائي   املتوسط  التعليم  وشهادة  و 1974م  سنة  م،  آداب  بكالورية 
تبسة،1977 بن نيب  جامعة عنابة.    م1984ليسانس آداب ولغة عربية    م اثنوية مالك 

م الدعوة وأصول الدين جامعة األمري عبد القادر للعلوم  1989شهادة الدراسات العليا  
م جامعة األمري عبد القادر للعلوم 1993ماجستري يف الدعوة واإلعالم    اإلسالمية قسنطينة،

أصول  م كلية  2002اإلسالمية، دكتوراة دولة يف أصول الدين: الدعوة والفكر اإلسالمي  
 جامعة اجلزائر.  دينال

والثانوية   – اثنيا   واإلعدادية  االبتدائية  املرحلة  والعلمي  واملعريف  التكويين  املسار 
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 م دمشق:  1970-1975
م(  1978-1908الشيخ العالمة )حسن مرزوق حبنكة امليداين الدمشقي    –  1

يديه على  ح  أخذان  يف  ابمليدان  منجك  جامع  يف  وأسسها(  اإلسالمية  )العقيدة  لقة  كتاب 
 م(. 1975-1973خاصة للشباب فقط )

م( كتاب )إحياء علوم  2013الشيخ العالمة )سعيد رمضان مال البوطي ت    –  2
- 1973الدين أليب حامد الغزايل( يف جامع السنجقدار حبي سوق اهلال ابلقرب من القلعة )

 م(. 1975
)األذكار لإلمام  الشيخ العالمة )عبد احلميد ايسني( شيخ مقرئي الشام، كتاب  – 3

النووي( جبامع املنصور حبي اجملتهد الذي نسكن فيه، الذي كان خطيبه الشيخ )حممد كرمي 
 م(. 1975- 1972راجح( )
الشيخ العالمة )حممد أبو عادل مشيس( ابن الشيخ العالمة )رشيد مشيس( كتاب    –  4

 م(. 1975-1970)شرح رايض الصاحلني لإلمام النووي( جبامع احليواطية حبينا )
الشيخ العالمة )سارية عبد الكرمي الرفاعي( ابن العالمة الشيخ )عبد الكرمي    –  5

الشافعي( الشجاع  أيب  للقاض  والتقريب  الغاية  )منت  احلضرمية  و  الرفاعي( كتايب  )املقدمة 
( دمشق  وسط  األنصاري  اثبت  بن  زيد  جامع  يف  الشافعي(  احلضرمي  - 1972لإلمام 

 م(. 1975
ويش النقاش( كتاب )شرح حاشية ابن عابدين رد احملتار على  الشيخ )حممد در  – 6

 م(. 1975-1972الدر املختار( جبامع احليواطية حبينا )
الشيخ )حممد أبو بكر الدرعاوي( كتاب )منت األربعني نووية اإلملام النووي(   –  7

 م(. 1975-1972جبامع احليواطية )
ائق واألخالق والذوق(  م( كتاب )الرق2015الشيخ العالمة )حممد عوض ت    –  8

 . م(1975-1972) جبامع زيد بن اثبت األنصاري  
اليسر    –  9 أبو  )حممد  والشيخ  دمشق  جبامعة  املدرس  الرز(  بشري  )حممد  الشيخ 
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والوعظ(   )الدعوة واإلرشاد  احليواطية كتاب  اجلمعة مبسجدان  -1970)عابدين( خطيبا 
 م(. 1975

 . م(1975-1970) اجلزائري( اللغة العربية  الشيخ )علي املغريب اإلابضي -10
م( حفظ القرآن الكرمي  2020حي    - 1955الشيخ )وسام اجلبان الدمشقي    -11

 . م(1975- 1970)وتفسريه، والسرية النبوية والتاريخ اإلسالمي يف جامع احليواطية حبينا  
هف  االشرتاك يف العمل التطوعي واالخنراط يف مجعية بناء جامع مقام أهل الك -12

حبي جبل املهاجرين أبعايل دمشق أسبوعيا، وإيصال تلك التبعات ملقر اجلمعية عند الشيخ  
 . م( 1975-1973))حممد حمفوظ( رفقة الشيخ )حممد وسام اجلبان الدمشقي(  

اجلزائري    -13 البصري  )زايد  األستاذ  الشاعر  األديب  حي    - 1955الشيخ 
البصرة اب  -م2020 لغرب اجلزائري ابلقرب من تلمسان(  ذو األصول اجلزائرية من قرية 

وبالغتها، وحتفيظنا الشعر واألمثال يف جامع احليواطية    تدريسنا اللغة العربية وقواعدها وحنوها
 . م(1975-1973)حبينا 

األربعني    -14 بزقاق  السويقة  بدمشق حبي  اخلاصة  والتعليم  الرتبية  معلمو مدرسة 
الصغري   ابب  مقبة  حيث  اجلابية،  ابب  وجامع  طريق  والعلماء  والتابعني  الصحابة  وقبور 

النقشبندي، إْذ تبدأ الدراسة على الساعة السابعة صباحا يف تفسري للقرآن الكرمي على يد  
امليداين الدمشقي( أستاذان الذي كان   الشيخ العالمة األديب املرتجم )حممد غالب رجب 

العاملية األوىل مرتمجا يف لغات وشارك يف احلرب  أربع  للغة   يتقن  الرتكي، وأستاذان  اجليش 
العربية والرتبية اإلسالمية واخلط )حممد سليم القمحة امليداين الدمشقي( الشديد والقاسي 
جدا، واألستاذ )حممد وليد رجب امليداين الدمشقي( مدير املدرسة ومدرسنا القاسي والشديد  

الدر  تبدأ  واليت  الطبيعية،  والعلوم  التاريخ واجلغرافيا  مادة  السابعة  يف  الساعة  من  فيها  اسة 
 م.1971-1970صباحا وتنتهي على الساعة الرابعة مساءا. سنوات 

الشيخان هبجت البيطار وزين العابدين التونسي شقيق العالمة األصغر حممد    -15
اخلضر حسني التونسي شيخ األزهر خطيبا اجلمعة يف جامع ابب املصلى الكبري الذي صلى  
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  م(. 1975-1970دمشق سنوات )فيه سيدان عمر بعد فتح 
مشايخ مدينة تبسة ابلشرق اجلزائري من خرجيي جامعة الزيتونة ومن تالميذ    -16

الشيخني عبد احلميد بن ابديس والعريب التبسي ومدرسي مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني:  
إبراهيم  الشيخ  الشبوكي،  حممد  الشيخ  سلطاين،  عيسى  الشيخ  مطروح،  العيد    )الشيخ 
مزهودي، الشيخ علية بلقاسم، الشيخ حممد سالمة، الشيخ سعدي األزهر، الشيخ رجال  
السعيد، الشيخ األمني خالدي صديق مالك بن نيب، الشيخ حممود أرسالن، الشيخ حسني  

 م(. 1981-1975خليف، الشيخ حلبيب فارس( )
 التكويين واملعريف والعلمي يف املرحلة اجلامعية والدراسات العليا:  املسار -اثلثا

م  1982-1977مث دعمتها جتربة أخرى هي جتربة الدراسات اجلامعية الصفية األوىل  
جبامعة عنابة، مث جتربة أعرق وأعمق وأكب وأنضج يف مرحلة الدراسات العليا جبامعة األمري  

م( على يد ثلة من الشيوخ  1991-1987ينة سنوات )عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنط
الدعوة  فارس  املصلح  الداعية  العالمة  الشيخ  يتقدمهم  والباحثني،  الدعاة  واألساتذة 

م(، والشيخ العالمة الكبري  1996هـ  1416اإلسالمية يف القرن العشرين )حممد الغزايل ت  
   )يوسف القرضاوي(، وهم على التوايل:

 ايل، اإلعجاز والتفسري والدعوة.الشـيخ حممد الغز  -1
 يوسف القرضاوي، الفقه والدعوة.  -2
 أبو املعاطي حجازي املصري، الفقه واملعامالت.  -3
 عبد احلليم السيد املصري، الفقه واملعامالت املالية.  -4
   حسن هيتو السوري، األصول والرقائق. -5
 عبد اجمليد النجار التونسي، العقيدة والتوحيد.  -6
 حممد التومي التونسي، علم االجتماع اإلسالمي.  -7
يف    -   8 األول  )مشريف  الرتبية.  وعلوم  واالتصال  اإلعالم  العراقي،  قريشي  علي 

 املاجستري( 
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 عبد اخلالق بكر املصري، مقارنة األداين واللغة العبية.  -9
 حممد اهلواري املصري، األداين القدمية واليهودية واملسيحية. -10
 يمان آتش الرتكي، التفسري وحلقة البحث العلمي.حممد سل -11
 حممد رضوان املصري، النحو والصرف. -12
 أمحد فؤاد العقلـي املصري، العقيدة وعلم الكالم. -13
  أبو القاسم الغايل التونسي، فرق إسالمية، وفرق ضالة.  -14
 عمار طاليب اجلزائري، حركات النهضة وحاضر العامل اإلسالمي.  -15
 حممد اخلاروف الفلسطيين األردين، السرية النبوية ومصادرها. -16
 غازي عناية الفلسطيين األردين، املنهجية.  -17
عبد الرمحن عمر املاحي التشادي، التاريخ واحلضارة اإلسالمية. )مشريف األول    -18

 يف الدكتوراة(
 أمحد شليب املصري، التاريخ.   -19
 عبد الرمحن اجلزائري، اإلعالم واالتصال. )مشريف يف املاجستري(  عزي  -20
   صبحي التميمي العراقي، اللغة العربية.  -21
 أنس طبارة اللبناين، التفسري ومدارسه ومناهجه.  -22

 سامي الكناين العراقي، اللغة العربية.  -23 
 فخري أبو صفية الفلسطيين األردين، الفقه واملقاصد.   -24
 ف حسني اجلزائري، فلسفة احلضارة وفكر مالك بن نيب. يوس -25
 محزة عبد هللا املليباري، علم مصطلح احلديث.  -26
األردين  -27 الفلسطيين  العداربه  رضوان  حيي  يف  إمساعيل  )مشريف  املقاصد.   ،
 الدكتوراة(

 اجلزائري، املناهج وتقنيات البحث. )مشريف األول يف املاجستري(   بشري بوجنانة  -28
 الطيب برغوث اجلزائري، فقه الدعوة.  -29
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وعلوم    -30 ورجاله  ومناهجه  التفسري  العراقي،  السامرائي  هللا  حسب  حسيب 
 القرآن.

 حسن رمضان فحلة السوري، الفقه واملقاصد واتريخ احلركات اإلسالمية. -31
 الزائرون واملقيمون جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية:   األساتذة -رابعا

عبد السالم اهلراس املغريب، حممد صادق حسن السوداين، حممد الدسوقي املصري،  
جب   التونسي،  اجلوايب  الطاهر  التونسي، حممد  النجار  اجمليد  عبد  العراقي،  الزيباري  عامر 

يسي التونسي، مجال الدين عطية املصري، حمي  الفضيالت الفلسطيين األردين، حممد السو 
العراقي، عبد احلليم عويس املصري، عبد   العلواين  الدين عطية املصري، طه جابر فياض 
الفتاح أبو غدة السوري، حممد كمال الدين إمام املصري، عبد العزيز نبوي يوسف املصري،  

عبيد حسنة   عمر  املصري،  السوري، مصطفى جعفر  ساعي  بسام  السوري، محدي  أمحد 
زقزوق املصري، كامل الشييب العراقي، حممد أركون اجلزائري، مهدي مشس الدين اللبناين،  
حممد حسني فضل هللا اللبناين، حممد علي التسخريي العراقي اإليراين، حممد علي أبو راين  

نقرة  املصري، حممد عبد اهلادي أبو ريدة الفلسطيين، حممد فاضل اجلمايل العراقي، التهامي 
السوري   نشاوي  نسيب  املرحوم  الصابوين،  علي  التونسي، حممد  شيخاين  التونسي، مجعة 

 م..  1984مشريف يف حبث الليسانس سنة  
 اجلزائريون الزائرون واملقيمون:   -خامسا

حممد مصايف، أبو العيد دودو، زهري إحدادن، اهلامشي التيجاين، أبو القاسم سعد  
محاين، حيي بوعزيز، حممد الصاحل فركوس، موسى لقبال، محو  هللا، عبد الرزاق قسوم، أمحد 

فخار، عدون شريفي، أبو عمران الشيخ، مراد زعيمي، أمحد شريف الرفاعي، عباسي مدين، 
 حسن كاتب، مغلي حممد بشري، عمار طسطاس، رابح بلعيد، علي بن حممد.. 

 املسار التعليمي:   -سادسا
 م مبدينة تبسة. 1992- 1982علمني سنوات  أستاذ ابلتعليم الثانوي وبدار امل  -   1
 م.  1993-1992أستاذ جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة    -  2
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اإلنسانية  أستاذ  -  3 العلوم  ابتنةو   بكلية  جامعة  اإلسالمية  والعلوم    االجتماعية 
 م.. 1994-2021

 اإلنتاج العلمي واملؤلفات:   –سابعا
، مجادى األوىل  71اإلعالن من منظور إسالمي كتاب سلسة األمة، قطر، رقم    –  1
 . ( 187ص  -12x 18 (م2000هـ 1420

  - 12x  18  (م2003غاية، اجلزائر،  العالمة الشيخ الطيب ابشا، مطبعة الر –  2
 . ( 47ص 

  ( م2005مدينة تبسة وأعالمها طبعة دار البالغ دمشق واجلزائر األوىل والثانية،    –   3
24  x  18 -    24  ( م2013. وطبعة اجلزائر عن دار البالغ،  ( 211ص  x  18 -    ص

410)  .. 
ألوقاف، قطر  اخلطاب اإلسالمي املعاصر أتليف مجاعي وزارة الشؤون الدينية وا  –   4
 .  ص(  50، منها ُمصص يل 730ص   -x 18 24 (م2005

  (م2006منارات من شهاب البصائر، مطبعة الوليد، وادي سوف، اجلزائر    –   5
24 x 18 -  502ص) . 

  ( م2008شاعر الثورة اجلزائرية الثائر، طبعة دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر،    –  6
12x 18-    128ص) . 

  x  24  ( م2012الدعوة عند األنبياء، دار الكتاب احلديث، القاهرة،  منهج    –   7
 . (209ص  -18

القاهرة،    –  8 احلديث،  الكتاب  دار  والدعاة،  الدعوة  دراسات وأحباث يف اتريخ 
 . (214ص   -x 18  24 –  2، )ج  ( 510ص  -24x 18 –  1م )ج 2012

  x  24  (م، 2012أعالم اإلصالح اإلسالمي، دار الكتاب احلديث، القاهرة،    –9
ص    - x  18  24  –   1م )ج  2013. وطبعة اجلزائر عن دار البالغ،  (710ص    -18

 . ( 220ص  -x  18 24 –  2، )ج (390
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  x  24  (م2012تيارات فكرية معاصرة، دار الكتاب احلديث، القاهرة،    –  10 
 . (510ص  -18

  -x  18  24  (م2012منهجية البحث يف عملية االتصال الدعوي القاهرة    –   11
 . (216ص 

  - 1ج  (م2013آاثر الشيخ العريب التبسي طبعة اجلزائر عن دار البالغ،    -12
24 x 18 -  24 2ج  ( .(410ص x 18-  300ص) . 

رقم    التغيري  -13 روافد،  الدينية واألوقاف، سلسلة  الشؤون  ،  77ابلقراءة وزارة 
 .  ( 160ص  -x  18 12 ( م2014الكويت، 

  ( م2014القاهرة،    مدخل إىل علوم اإلسالم واالتصال، دار الكتاب احلديث،  -14
24 x 18 -  273ص) . 

  ( م2015مدخل إىل اتريخ اجلزائر احلديث، دار الكتاب احلديث، القاهرة،    -15
24 x 18 -  150ص)  . 

منهجية البحث يف العلوم اإلسالمية، دار الكتاب احلديث، القاهرة، كتاب    – 16 
 . ص(  102، منها ُمصص يل 559ص  -x 18 24 (م2016مجاعي، 

  x  24  (م2015مدخل إىل مناهج الدعوة، دار الكتاب احلديث، القاهرة،    –  17
 .. (234ص  -18

والوحدة  -18 اإلنسان  أملانيا    مركزية  نور  دار  السالم ايسني  عبد  اجملدد  فكر  يف 
 .. (140ص   -x 18 24 (م2016

 . (251ص    -x  18  24  ( م2016الدافعية للقراءة، دار نور، برلني أملانيا،    -19
  ( م2016مدخل إىل علم الدعوة اإلسالمية، دار الكتاب احلديث، القاهرة،  -20

24 x 18 -  251ص) . 
احلديث،    الدعوة   -21 الكتاب  دار  العوملية،  التكنولوجيات  قرن  يف  اإلسالمية 

 . ( 256ص  -x 18 24 ( م2016القاهرة، 
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اإلعالم اجلديد وتداعيات املوجة اإللكرتونية املعاصرة، دار الكتاب احلديث،   -22
 . ( 251ص  -x 18 24 ( م2017القاهرة، 

ص    - x  18  24  (م2017الدافعية للقراءة، دار الكتاب احلديث، القاهرة،    -23
205) . 

الطبعة   -24 القاهرة،  الكتاب احلديث،  دار  الدعوي،  البحث  مناهج  مدخل إىل 
 . ( 325ص  - x 18 24 (م2018هـ 1439األوىل

الواقع، سلسلة كتاب األمة بقطر مجادى    حاجة  -25 لعلم املقاصد وفقه  الدعاة 
 . ( 208ص  -x 18 24 ( ،180م، رقم  2018هـ فباير 1439األوىل 

احلركات التجديدية واإلصالحية احلديثة واملعاصرة يف العامل اإلسالمي، بدار    -26
 . (608ص  -x  18 24 (هـ1440م 2019الكتاب احلديث ابلقاهرة سنة  

هـ  1441مدخل إىل فقه مناهج الدعوة اإلسالمية، دار الفجر، قسنطينة،    -27
 .  (174ص   -x 18 24 (م2019

املدخل الوجيز إىل الفكر اإلسالمي احلديث واملعاصر، دار الكتاب احلديث،    -28
 .. (290ص  - x 18 24 (م2019هـ 1441القاهرة، 

وادي    املدرسة  -29 والنشر،  للطباعة  سامي  دار  الالمذهبية،  السلفية  التقليدية 
   .(100ص   - x 18 24 ( م2020هـ 1441سوف، الطبعة األوىل،  

 رؤى اسرتاتيجية لتجفيف منابع اإلرهاب، معد للنشر برابطة العامل اإلسالمي.   -30
لسلة األمة  جمتمع األقليات غري املسلمة يف العامل العريب، مرسل للنشر يف لس   -31

 بقطر.
 املدخل الوجيز للمجتمع اإلنساين يف القرآن الكرمي، معد للطبع.  -32
 املدخل الوجيز لتاريخ الصحافة اجلزائرية، معد للطبع.  -33
 ، معد للطبع. 2019مذكرات السجني رقم  -34
 دموع ابكيات على هنر بردى احلزين، سرية ذاتية، معد للطبع. -35
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 علمي وكتابة الرسائل والبحوث العلمية، معد للطبع. مدخل إىل البحث ال -36
 من أعالم الدعوة اإلسالمية ابجلزائر، معد للطبع.  -37
التبسي.    -38 العريب  الشيخ  إدارة  بقسنطينة حتت  بن ابديس  احلميد  عبد  معهد 

 ُمطوط معد للطبع. 
د  الشيخ عبد احلميد بن ابديس كما تصوره جريدة البصائر وكتاهبا. ُمطوط مع  -39

 للطبع.
األمثال الشعبية اجلزائرية دراسة سوسيوثقافية مقارنة أبمثال بالد الشام. ُمطوط    -40
 معد للطبع. 
 أجزاء.  4شخصيات وأعالم مرْت بعاصمة األوراس. ُمطوط معد للطبع  -41
 أجزاء.  5معجم تراجم وسري أعالم األوراس. ُمطوط معد للطبع   -42
 ملفكرين املغاربة. ُمطوط معد للطبع. مفهوم الوحدة اإلسالمية عند ا -43
 مكانة عامل األفكار يف اهلدي النبوي. معد للطبع.  -44
 املدخل إىل مناهج البحث العلمي وكيفية كتابة الرسائل العلمية، معد للطبع.   -45
 االنتاج الفكري والثقايف: –  اثمنا

والوطن العربية  اجملالت  يف  وحبث  ودراسة  مقال  وستني  مائة  من  التالية:  أكثر  ية 
]األمحدية، آفاق الثقافة والرتاث، الوعي اإلسالمي، البالغ، التقوى، رابطة العامل اإلسالمي،  

اهلداية املعيار،  العريب،  العربية،  اجمللة  احلج،  املنهاج،  احلرس    ،الفيصل،  العاملية،  اخلريية، 
منار اإلسالم، جملة املسرية  الوطين، جملة كلية امللك خالد، العامل، البشائر، اجملتمع، اخلفجي،  

العربية، جملة إذاعة القرآن الكرمي، جملة كلية احلضارة، جملة جامعة األمري عبد القادر، العصر،  
رسالة املسجد، األمسرية، جملة جامعة األغواط، جملة الدراسات اإلعالمية القيمية، جملة جامعة  

أكثر من ألف مقال وحبث ودراسة  مستغامن..[. واملقاالت يف الصحف واجملالت اجلزائرية  
 م.2020 - 1986بني سنوات  
 الندوات وامللتقيات:   –ااتسع
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مائيت ملتقى وندوة ومؤمترا علميا وفكراي وثقافيا وطنيا ومغاربيا ودوليا. واإلشراف  
وعضو حمكم يف منصة اجملالت اجلزائرية   واملناقشات.. والتدريس الصفي والدراسات العليا.. 

     اجلامعية.
 العضوية العلمية:   –ا عاشر 

م[  2006رئيس وحديت حبث جبامعة ابتنة عن ]جتديد اخلطاب الديين يف زمن العوملة  
اجلزائري   واجملتمع  الفرد  على  الديين  اخلطاب  للبحث  2008و]أثر  الوطين  و]املركز  م[ 

م[ ] عضوية مركز السراج  1999والدراسات يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمب ابجلزائر  
ورئيس    م[ ] مقرتح لعضوية علماء فلسطني يف اخلارج[.2018للدراسات واألحباث بلندن  

م[، وعضو حمكم  2222-2019وحدة حبث حول ]معجم سري وتراجم وأعالم األوراس  
يف جملة سراج احملكمة بلندن، وجملة الشهاب بوادي سوف جبامعة محة األخضر، وجملة اإلحياء  

 مية واالتصالية.، وجملة جامعة األغواط للدراسات اإلعال1جبامعة ابتنة 
 صورة لبعض مشاخيي بدمشق 
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زين   الشيخ  ميينه  وعلى  البيطار  هبجت  الشيخ  الوسط  يف  بدمشق  ملشاخيي  صورة 

امليداين بعد عودهتم من احلج    العابدين التونسي وعلى يساره شيخي حسن مرزوق حبنكة 
م ببيت الشيخ حسن ويبدو الشيخ الصادق حبنكة وعبد الرمحن حبنكة من  1978سنة  

 اخللف
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