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تجربتي في الخطابة
(المقدمة)

إن لحلمد هلل ،حنمده ونستعينه ،من يهده لهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال
هادي له ،وأشهد أن ال إله إال لهلل وحده ال شريك له ،وأن حممدل عبده ورسوله،
أما بعد:
فهذه مشاركةٌ  -الغري  -لثجرلء موضوع خطب لجلمعة ،بنقل تربت
وطريقت ف إعدلدها وإلقائها ،وذكر مرلحل لنتقايل من قرلءة لْطبة إىل لرتاِلا،
مع بعض للنصائح وللقولعد ف هذل لملوضوع للكبري لملهم.
وللذي ح ّفزين على للكتابة طلب أحد لملشايخ مين أن أكتب تربت له
ولغريه ،فعزمت على تدوين تربت ع ر مقا تختصر ،وبعد أن كتبت ما تيسر ف
بضع صفحات طلب مين آخر أ جن أكتب تربت ،فقذف لهلل ف قليب للعزمية على
للتوسع وللبحث ،وتدوين كل ما
للتوسع ف ذلك،
ُ
فنشطت على لالستقصاء و ّ
ّ
خطر ف بايل ف هذل لملوضوع وما يتعلّق به.
مصاف لْطباء للذين
وإين على يقني تام وقناعة رلسخة بأين لست ف
ّ
أمضول عشرلت لألعولم ف لْطابة ،وللذين ِلم لألثر للبالغ ف نفع للناس ع ر
خطبهم لملباركة ،وليست مشاركت هذه موجهةً ِلم ،فأنا الزلت أتعلّم منهم ومن
غريهم ،ولكين أحببت أن يستفيد من تربت من هو مثلي ومن يأيت بعدي من
طالب للعلم ولْطباء وللدعاة إىل لهلل.
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وما أقو إال كما قا أبو حيان ( :ف نظرلئي وأشكايل من فهمه أثبت من
فهمي  ،وذهنه أنفذ من ذهين  ،وحفظه أغزر من حفظي  ،وقلبه أذكى من قليب
 ،لكين آثرت أن يكون يل فيمن دوين أثر  ،كما كان ملن فوقي عندي أثر) .ل.ه
***

أمحد بن ناصر للطيار
خطيب جامع/
عبد لهلل بن نوفل بالزلفي
ودلعية ف وزلرة للشؤون للسالمية.
لل ريد لللكرتوين:
ahmed0411@gmail.com
رقم لجلول 868322 000 :
تاريخ لالنتهاء من إعدلده يوم لْميس ،لملولفق231/ 2/20 :

 -ف كتابه للبصائر وللذخائر201 /7 :
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تجربتي في الخطابة
(أهميّةُ الخطبة)

من ر لجلمعة من أقوى  -أو أقوى  -وسائل للتأثري على للناس إذل حسن
كل أسبوع على مدى سنولت قلّت أو
تفعيلُه ،حيث ُُياطب لْطيب للناس مرًة ّ
كثرت ،وقد فتحول له عقوِلم ،وشرحول له صدورهم ،يتلقفون منه للنصائح
ومستمر ،ولْطيب للناجح لملوفق ،للذي
ولملولعظ وللدروس وللع ر بشكل متكرر
ّ
أعطاه لهلل لألسلوب لملقنع ،وللبيان للقوي :سيؤثر فيهم تأثريل بالغًا وال شك،
ورمبا يكون أشد وأقوى من تأثري لملعلم على طالبه ،وأشد من تأثري مولقع
للتولصل لالجتماعي؛ ألن لْطيب لملفوه للناصح للبليغ ُُياطب للناس مباشرةً
وهو ولقف أمامهم ،يشاهدون تقاسيم وجهه ،وتعابري عينيه ،فيؤثر فيهم ع ر
حاسة للسمع وللبصر ،ويظلون منصتني له مدة طويلة قد تتجاوز ربع ساعة،
ويسوق ِلم لحلجج ولل رلهني للعقلية وللنقلية للت يستطيع من خالِلا  -بإذن لهلل
 أن يقنعهم ويصحح مفاهيمهم ،وف كل مجعة يأتيهم مبوضوع يالمسمرًة،
مشاعرهم ،ويأخذ بقلوهبم ،ويلتقي هبم خال عام ولحد ما يُقارب مخسني ّ
فهل هناك وسيلة أقوى تأثريل من هذه للوسيلة؟
ولذل كانت خطبةُ لجلمعة من أشرف شعائر للسالم ،وأحد أهم ميادين
للدعوة إىل لهلل وتبيلغ شريعته ،وإقامة لحلجة على عباده ،وهي للت يتمىن أعدلء
للسالم أن يكون ف دينهم مثلها ،حىت قا أحد زعماء لألحزلب للت حتارب
للسالم" :آه لو كان عندي مثل هذه لملنابر"؟!
 -نقله صاحب كتاب :خولطر ف للدعوة حملمد للعبدة12 :
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ذلت
شرف
للخطَابة غايةٌ ُ
تشرف غاياهتا ،و َ
ُ
للعلوم وللصنائع مبقدلر ما ُ
"وتَ ُ
شأن خطري ،وهي إرشاد للناس إىل لحلقائق ،وتشويقهم إىل ما ينفعهم ف هذه
لحلياة ،وف تلك لحلياة.
للسيَ َادة وللز َعامة..
وسائل ي
ولْطابة معدودةٌ ف َ
نبيها عال ًما
وشَرفُها ف أن يكو َن
ففي لْطابة ٌ
عظيمَ ،
للقائم عليها ً
شرف ٌ
ُ
بليغًا".
ت لك  -أخي لْطيب  -أثناء
وقد أوجب للشارع على لملصلي أن يُجنص َ
خطبتك.
تَ ،و جلل َم ُام
ك يَ جوَم ج
صاحب َ
لجلُ ُم َعة أَنجص ج
صلى لللهُ َعلَجيه َو َسل َم :إ َذل قُ جل َ
تلَ
قا َ
2
ت .متفق عليه
ب ،فَ َق جد لَغَ جو َ
َُيجطُ ُ
لبن
بل ويُ ُّ
لبن لملنذر و ُ
سن للناس أ جن يصرفول وجوههم لك ،وقد نقل للنووي و ُ
3
لستحباب ذلك.
عبد لل ر عليهم رمحةُ لهلل:
َ
للمجاع على ج
قا لبن للقيم رمحه لهلل تعاىل :وكان صلى لهلل عليه وسلم إذل خطب ف
لجلمعة ،لستدلر أصحابه إليه ب ُو ُجوهه جم ،وكان وجهه صلى لهلل عليه وسلم قبَ لَ ُهم
2
ف وقت لْطبة .ل.ه
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ويوم لجلمعة من أحب وأعظم لأليام عند لهلل تعاىل ،ويكفي ف فضله وشرفه
لجلُ ُم َعة ،فيه
س يَ جوُم ج
صلى لهللُ َعلَجيه َو َسل َمَ « :خجي ُر يَ جوم طَلَ َع ج
قولُه َ
ت َعلَجيه للش جم ُ
اعةُ إال ف يَ جوم
آد ُمَ ،وفيه أ جُدخ َل ج
لجلَنةََ ،وفيه أ ج
ُخل َق َ
وم للس َ
ُخر َج مجن َهاَ ،وَال تَ ُق ُ
لجلُ ُم َعة» .روله مسلم
ج
للنيب صلى لهلل عليه وسلم مبزيد عناية ولهتمام ،ألنه كلما
وِلذل فقد خصه ُّ
عظُم زما ٌن أو َمكا ٌن ،عظمت للطاعةُ وللعبادةُ فيه.
وأعظم عبادة يقوم هبا لملسلمون ف هذل لليوم :صالة لجلمعة ،للت هي من
كل َججم َمع
آكد فروض للسالم ،ومن أعظم جمامع لملسلمني ،وهي أعظم من ي
ب
جيتمعون فيه ،سوى َججم َمع عرفة ،ومن تركها هتاونًا هبا طَبع لهلل على قلبه ،وقُ جر ُ
وسجب ُق ُهم إىل للزيارة يوم لملزيد ،حبسب قرهبم من للمام يوم
أهل لجلنة يوم للقيامة َ
2
لجلمعة وتبكريهم .كما قا لبن للقيم رمحه لهلل تعاىل.
***
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(مالئكة الرحمن تستمع لك ,فاقدر لها قدرها)
وفخرل  -يا خطيب لجلمعة  -أ ّن مالئكة للرمحن حتضر عندك
يكفيك شرفًا ً
صلى لهللُ َعلَجيه َو َسل َم كما ف للصحيحني :
لالستماع ْطبك ومولعظك ،قا َ
لجلُ ُم َعةَ ،كا َن َعلَى ُك يل بَاب م جن أَبج َولب للج َم جسجد َم َالئ َكةٌ يَكجتُبُو َن
«إذَل َكا َن يَ جوُم ج
فَ ،و َجاءُول يَ جستَمعُو َن لل يذ جكَر».
س جلل َم ُام طََوُول ُّ
للص ُح َ
جلألَوَ فَ جاألَوَ  ،فَإ َذل َجلَ َ
حرصا على قو
وإذل لستشعرت ذلك عظم قدر لْطبة ف قلبك ،ولزددت ً
لحلق وأدلء لألمانة ونصح للناس وعدم مرلقبتهم ومدلهنتهم.
ّ
فمن مثلك  -أيها لْطيب لملبارك -؟ أَجوجب لهلل على للناس لالستماع لك
َ
2
وللنصات لكالمك ،حىت إنه هناهم عن لالنشغا ولو بتقليب لحلصى  ،وعن
3
وجعل مالئكته يستمعون لك!
،
إنكار لملنكر أثناء حديثك
َ
وهذل ُُيتم عليك أ جن تنصح غاية للنصح ف خطبك ومولعظك ،وأ جن يكون
مقصود خطبك ذكر لهلل وموعظة للناس وتبصريهم أمور دينهم ودنياهم.
ُ

 للبخاري (  ،)32ومسلم (.)068 - 2روى مسلم ( )067عن أيب هريرة رضي لهلل عنه قا  :قا رسو لهلل صلى لهلل عليه وسلم:
«من مس لحلصى فقد لغا».
 - 3روى للبخاري ( ،)132ومسلم (  )06عن أيب هريرة رضي لهلل عنه أن رسو لهلل صلى لهلل
عليه وسلم قا " :إذل قلت لصاحبك أنصت يوم لجلمعة وللمام ُيطب فقد لغوت".
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(أنواع الخطباء)

لْطباء كغريهم ُيتلفون حسب لختالف مشارهبم ومقاصدهم ،وحسب
هَمهم وهومهم ،وحسب أهدلفهم وغاياهتم.
وال يخلو الخطباء من أحد أقسام أربعة:

األول :من مجع بني سوء لالتباع وضعف للبدلع ،كحا أهل لألهولء
وللبدع ،للذين ليس ِلم هة ف نشر باطلهم.

الثاني :من عنده سوء لالتباع وقوة للبدلع ،كحا أهل لألهولء وللبدع،

للذين ِلم هة ف نشر باطلهم ،وجعلول لملن ر وسيلةً لنشره.

الثالث :من عنده صدق لالتباع وضعف للبدلع ،كحا أهل للسنة ،للذين

ضعفت همهم ،وغايةُ مرلد أحدهم :مجع مادة يلقيها على لناس بال أهدلف
نبيلة ،وغايات سامية.
حب لهلل
الرابع :من مجع بني صدق لالتباع وقوة للبدلع ،وهو للذي جرى ّ

تعاىل ف عُروقه ،وسرى طلب تبليغ رساالته إىل سويدلء قلبه ،وجعل لملن ر أحد
كل
كات
ٌ
أبولب نشر لْري وللعلم ومل يقتصر عليه ،بل له مشار ٌ
ومساهات ف ّ
لل ر قد لستطاعته ،أينما كان لْري وجدته أحد ّرولده،
ميدلن من ميادين لْري و ّ
أحد أقجطابه ،وأينما كانت للتضحية هلل وجدتَه أحد
وأينما كان للبذ رأيتَه َ
أجناده.
فهذل لْطيب جرت للدعوة إىل لهلل ف عروقه ودمه كما كان لألنبياء
ولملرسلون ،وللدعاة لملخلصون ألمة للسالم.
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"فهناك للكثري من لْطباء للذين تتولفر فيهم مقومات لْطيب مل تكن
ْطبته مثرة مرجوة كما هو مطلوب للخطيب للذي ُيمل للرسالة بصدق
وإخالص.
قا أحد للعلماء :إن للدلعية غري لْطيب؛ لْطيب خطيب وكفى،
لجلاد ف سريته
وللدلعية مؤمن بفكرة يدعو إليها بالكتابة ولْطابة ،وللعمل ّ
لْاصة وللعامة وبكل ما يستطيع من وسائل.
وللدلعية هو كاتب وخطيب وحمدث وقدوة يؤثر ف للناس بعمله وشخصه،
وللدلعية قائد ف حميطه".
ويصف له ما ينالُه لألبطا ُ من
"ولْطيب للبارع يقف ف لجلُجند لملتباطئ،
ُ
للحجام
فينقلب للت َرُّد ُد َع جزًما صا ًرما ،و
عزة يوم يعيشون ،أو سعادة يوم ميوتون،
ُ
ُ
لئعا.
هجوما ر ً
ً
لْطيب للبارع يقف ف لجلماعة لْاملةُّ ،
قلوهبم َهًّزل ،فإذل هي ناهضةٌ
فيهز َ
من ُمخُوِلا ،عاملةٌ لعالء ذ جكرهاُ ،م جقتَح َمةٌ كل عقبة تقوم ف طريقها.
وع َماية ،أو تلقتهم
لْطيب للبارع يقف بني قوم نشؤول ف بيئة مغ رة جهالً َ
ساعدهم ،فال ي رح
صائ ُرهم ،ويَشتد ف للعلم ُ
ُد َعاة للغَ َولية ،قبل أن َ
تألف لحلق بَ َ
يعرض عليهم ُسبُ َل لِلدلية ف لستولئها ونقائها ،فإذل هم للير َجا ُ لملصلحون ،أو
للزعماء للناصحون.

 -لْطابة ،إعدلد :جامعة لملدينة للعاملية13-12 :
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نار للعدلوة ،ومل يبق بينهم
لْطيب للبارع يقف بني طائفتني لستعرت بينهما ُ
أمحر قانيًا إال شجب ٌر أو ذرلع ،فيذ يكرهم بعولقب للت َدلبر،
وبني أن يصبح لو ُن لألرض َ
للسيوف عائدةٌ إىل
ع للتقاتل ،فإذل للقلوب رلجعةٌ إىل لئتالفها ،و
ُ
وينذرهم مصار َ
أغمادها".

 -لْطابة عند للعرب ،حملمد لْضر حسني08 :
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(الصعوبات التي واجهتها في ِ
بداية عملي في الخطابة)
كنت ف بدلية عملي ف لْطابة أجد صعوبةً بالغةً ف للكتابة وللعدلد،
وفتورلً ف ذلك ،وأُعد لْطبة على مدلر أسبوع كامل أحياناً ،فأكتب للسبت
صفحةً وأمكث عليها تفكريلً وحبثاً ،ولختيارلً لألسلوب لألمثل ،وللكلمات
للالئقة ،ورمبا حموت كلمة وكتبت غريها ،وهكذل ف لليوم للثاين وللثالث ،فأجد
لِلم وللقلق،
للخطبة هاً وقلقاً ،فإذل ما لنتهيت من لْطبة يوم لجلمعة :لنزلح عين ّ
وقلق للعدلد
وشعرت أنين ف إجازة وفُسحة ،وإذل جاء يوم للسبت عاد ُّ
لِلم ُ
وللبحث عن لْطبة لملناسبة للجمعة للقادمة ،ول جشتغلت خال لألسبوع ف

وضجرل منها ،وكنت أستعني  -أحيانًا -
للبحث وللكتابة للت أجد ملالً
ً
باْطب لجلاهزة ،ورمبا نقلت خطبةً كاملةً أَ َعدها غريي ،أو أجزلءً منها.
عاما كامالً ،وأنا ف جهد جهيد ،ولكن بعد
و ُ
دمت على ذلك ما يُقارب ً
سهل علي لألمر ،وأصبحت أُع ّد
لالستعانة باهلل وحده أوال ،مث لملمارسة ولملرلنُ :

لْطبة ف يوم أو سويعات.

وجماهدهتا على للكتابة ،حىت ترى من نفسك
فما هو إال تعويد للنفسُ ،
مرونةً وخفةً ف ذلك.
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وكنت أجد هًّا وقلقاً يوم لجلمعة قبل لْطبة ،وكيف ال أجد هذل لِلم

ف
فيهم لملثق ُ
ولْوف وللقلق ،وأنا سأعرض عقلي وعلمي على للناس ،للذين ُ
بغض ولحلاسد ،وبني يدي َمن تتلمذت ف
وللعامل ،وللج ُمدقي ُق وللناقد ،ورمبا لمل ُ
للدرلسة على يديه؟!

علي.
ُ
فعرض عقلي على هؤالء من أشد لألمور ّ

وقد قا لبن لملق ّفع (تَ (( :) 22من وضع كتابًا فقد لستُهدف فإن أجاد

فقد لستُشرف ،وإن أساء فقد لستُقذف)).

وقا ُيىي بن خالد لل رمكي (ت(( :) 18ثالثة أشياء تد ّ على عقو

أرباهبا  :لِلدية ،وللكتاب ،وللرسو )).
وقا لجلاحظ (ت :)268ينبغي ملن كتب كتابا أال يكتبه إال على أن للناس
كلهم له أعدلء وكلهم عامل باألمور وكلهم متفرغ له.
وقا لْطيب للبغدلدي ((( :)203من صنّف فقد جعل عقلَه على طبق
يعرضه للناس)).
فاملتصدي للخطب ولللقاء إمنا يعرض عقله على للناس  ،وِلذل ينبغي له أن
يعلم أنه سيستمع ْطبه وكالمه وتقريرلته لحملب ولملبغض  ،وللعامل ومن هو دونه،
ولحلكيم ولللئيم ،فال يعتقد أن كل من سيحضر خطبه وحماضرلته سيثين عليها
وُي يدث مبحاسنها.
ُ
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فلذلك حصل مين هذل لْوف وللقلق إىل حد كبري ،ولكن زل عين ذلك -
بفضل لهلل تعاىل -مع ُّ
للدربة وللج ُممارسة ولحلمد هلل أوالً وآخرلً.

وقد كنت ف للبدلية أحرص على رفع رأسي للناس؛ لكي أعتاد عل لجلرأة،

ونزع لِليبة للت تعرتي َمن يُقابل لجلماهري للغفرية ،ولكي أقليل من لعتمادي على

للورقة ،ولكن كنت أغلط أحياناً وأرتبك أحياناً أخرى ،مما ّأدى ببعض للناس ممن

ال ُيتمل من لْطيب أي هفوة ،وال يقبل منه أي زلة إىل ترك لحلضور عندي،
بعض لألصدقاء بأنه لستغرب مين بعض لالرتباك وعدم للتولزن ف
حىت صرح يل ُ

لألدلء ،وطلب مين بعضهم بأال أرفع رأسي أبدلً ،وأال أخرج عما ف للورقة بتاتاً.

فكنت أمتنع من ذلك ،وأص يمم على فعلي ،ألجل أ جن أطور من أدلئي ف
أخذت برأيهم
لْطبة ،وأُ َح يسن وأتقن لللقاء ،وأقلل من للرهبة ولْوف ،ولو
ُ
لظللت على ما أنا عليه دون تطوير وإبدلع.
ومع مرور لأليام :رأيت ورأى غريي ُّ
وحتسناً
تغريلً ملحوظاً ف لألدلء ،وتولزناً ُّ
ُنشئ
ف لللقاء ،و
ُ
أصبحت أنظر إىل لجلمهور دون وجل ولرتباك ،حىت إين أ ُ
للعبارلت ولجلُمل للت ختطر ف بايل أثناء لْطبة وهلل لحلمد ولملنة ،وهذل قبل

مرحلة لرتا لْطبة.
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(قصةُ انتقالي من قراءة الخطبة إلى ارتجالِها)

عزمت على
عقدل من للزمان وأنا أخطب بورقة ،مث بعد ذلك
أمضيت ً
ُ
لالرتا وترك قرلءة لْطبة ،وكان هذل من أصعب للقرلرلت للت لختذهتا ف
معني ،فاالنتقا عنه
حيايت ،حيث إن مجاعة لملسجد قد لعتادول على منط ّ
ؤدي إىل لالعرتلض
صعب ويُثري لالستغرلب ،ويفتح باب للسؤل ولجلولب ،وقد يُ ّ
أو لالنتقاد ،وهذل ما حصل ،فقد ولجهت بعض للنقد ولالعرتلض على لْطابة
نوعا من للقلق وللرجاف ،وقلل ثقت
لرتاال ،وقد أ جح َدث ذلك ف نفسي ً
بقرلري ،مما جعلين أخطب على وجل وخوف من لْطأ حىت ال يُقا  :نصحناك
بعدم لالرتا  ،وأخ رناك بأنه قرلر خاطئ.
ولكن هذل زلد من عزميت  -حبمد لهلل تعاىل ،-حيث جعلت هذل للتثبيط
سمو حنو للغايات
وللنقد للسليب سلّ ًما يل حنو للثبات على لملبادئ للشريفة ،ولل ّ
للنبيلة ،ومل أكتف بتجاهله ،بل جعلت أقو  :سأثبت ِلم ولغريهم أ ّن لالرتا
أفضل وأنفع وأكمل ،وهذل منهجي مع لملثبطني وللن ّقادين.
علي وعلى
ومما زلد من عزميت كذلك :ما رأيته من لآلثار للجيابية ّ
وتغري لألسلوب إىل لألحسن ،وزيادة تفاعلي أثناء لْطبة،
لملستمعني ،كاحلماس ّ
ومحاسا ،وقد رأيت ذلك ف قسمات
مما أثر ذلك على لملستمعني فازدلدول نشاطًا
ً
وجوه للكثري منهم ،ومسعت ذلك من بعضهم.
أهم
وأمضيت على ذلك قرلبة عام كامل ،ولكين أخطب بورقتني أضع هبما ّ
ما سأتكلم عنه ،وأضع فيهما رؤوس لألدلة ولملولضيع وللنقاط ،ومع ذلك أشعر
بدل.
بأين حبيس هاتني للورقتني ،ومل أختيّل بأين أستطيع أ جن أخطب بال ورقة أ ً
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قبل ف جلب للعبارلت ولستحضار لألدلة،
وبعد ذلك شعرت أنين أَقج َد ُر من ُ
أيضا
فاقتصرت على ورقة ولحدة ،وأمضيت على ذلك ثالثة أشهر ،ومع ذلك ً
الزلت حبيس للورقة ،وال أستطيع لْطابة بدون كتابة رؤوس لألدلة ولملولضيع،
حىت إنين أكتب بعض للعبارلت للت مل أستطع أن أقوِلا دون قرلءهتا.
يصا أش ّد لحلرص على إلقاء للكلمات
وخال هذه لملدة كنت حر ً
أي مدينة أذهب إليها،
ولحملاضرلت ف لملساجد ولجلولمع للكبرية ف بلدي ،وف ّ
للتعوُد على لالرتا  ،وللقدرةُ على للطالقة ف
أهم أهدلف ف ذلكّ :
ومن ّ
كسر حاجز لْوف وللتوتر من مقابلة للناس ،وقد حت ّققت هذه
لحلديث ،و ُ
لألهدلف حبمد لهلل تعاىل.
لنقطعت ساعات
تام بأ ّن َمن لنقطع إىل شيء أتقنه ،فلذل
ُ
وكنت على يقني ّ
طويلةً هذه لملدة ألتجقن مهارة لللقاء ولالرتا  ،فاحلمد هلل للكبري لملتعا .
جعلت من أهم أهدلف أ جن
مث سافرت إىل مكة  -شرفها لهلل  ،-وهناك
ُ
أطور نفسي ف لْطابة ،حيث إن للناس ال يعرفونين ،فلن أحترج من لْطابة بال
ورقة ،وهذل ما حصل حبمد لهلل ،فقد خطبت ثالث خطب بال ورقة ،وقد
علي ،وأقوى ف ش ّد لنتباه لملستمعني ،ومما
وجدت ذلك أفضل بكثري ،وأسهل ّ
كثريل  -عدة أمور:
وجدته  -وتعجبت منه ً
متاما ،فإين  -حبمد لهلل  -أشتاق ليوم لجلمعة ألخطب
أوال :زول للرهبة ً
وأنفع للناس ،وأنشر علمي بينهم ،وهذل ما مل أجده قبل ذلك ،وخاصةً حينما
كنت أخطب بورقة ،فقد كنت أجد لِلم ف إعدلد لْطبة ،وكتابتها ولنتقاء
أفصح للكلمات وأبلغ للعبارلت.

0
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ولكين حينما تركت للتكلف وجعلت ألقيها على عولهنها شعرت باملتعة ف
إعدلدها وإلقائها.
ثانيًا :أنّه حينما أُع ّد لْطبة وأرتبها ف ذهين ،وأدون رؤوس ما سأقوله ف
ورقة ،مث أُلجقيها على نفسي قبل لْطبة هبا :أخطب هبا بعد ذلك وكأين أحفظها،
ووجدت سهولةً ف جلب ولنتقاء للكلمات وللعبارلت أثناء لْطبة ،وهذل ما مل
أجده وال عشره ف بدلية لرتايل للخطب.
وما ذلك  -ولهلل أعلم -إال بسبب توفيق لهلل أوال ،مث بسبب أن للعقل كغريه
من لألعضاء ،يقوى بالتدرب وللتمرين وطو لملمارسة ،فيسهل جلب لألدلة
وللعبارلت منه عند لحلاجة ،حىت إ ّن لْطيب مع طو لملرلن يتفنن ف لختيار
للعبارلت وللكلمات وللشولهد دون حتضري مسبق.
ض
فيوما ،ويُ يرو ُ
"ولْطابةُ ال ُُيكم ُ
يوما ً
ص َنعها إال من يأخذ هبا خاطَره ً
عليها لسانَه ف هذل للج َم جج َمع َمرًة ،وف ذلك للج َم جج َمع َمرًة أخرى.
نقرأ ف كتب لألدب ما يدلُّنا على أن للعرب كانول يأخذون أنفسهم
بالتدرب على لْطابة حىت تلني ِلم قنا ُهتا ،جندهم حني يتحدثون عن عمرو بن
ُّ
لعرتتجهُ ُحجب َسةٌ ف َمجنطقه ،فلم يز
سعيد بن للعاص يقولون :إنه كان ال يتكلم إال َ
يَتَ َش َاد ُق ويعال ُج إخرلج للكالم حىت َما َ ش جدقُه ،ومن أجل هذل دعي باألشدق،
وإياه يعين للشاعر للذي يقو :
تَ َشد َق حىت َما َ بالقو ش جدقُهُ  ...وُك ُّل خطيب ال أبا لك أَ جش َد ُق.
ولْطابة كسائر للصناعات يتفاوت للناس ف إتقاهنا ولألخذ بزمامها؛ فمنهم
َم جن ميتلكها ف أ ََمد قريب ،ومنهم َم جن ُيتاج إىل أن يصرف ف مزلولتها زمنًا
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بعيدل ،وقد كان أهل لألدب يقولون :إهنم مل يرول ُّ
قط خطيبًا بلديًّا إال وهو ف
ً
وتستجيب له لملعاين ،ويتمك َن من
أو تكلُّفه للخطابة ُمستث َقالً ،إىل أن يَتوق َح
َ
وسهولة وعُذوبة.
لأللفاظ ،إال شبيب بن َشجيبَة ،فإنه بدأ حبالوة ورشاقةُ ،
تتعاصى على طُالهبا إال أن يأتوها عن طريق
وإذل كانت لْطابةُ صناعةً
َ
للد جُّربَة ولملمارسة ،فمن للالئق برجا يتقلدون ف هذه لألمة أ جَمَر للتعليم ،أن
لملدلرس
ضول ِلا من أوقات للدرلسة نصيبًا كافيًا ،حىت ُختر َج لنا هذه
ُ
يفر ُ
لملعاهد و ُ
للعظَمة".
خطباءَ يقودون لألمة إىل حيث تلقى ي
للسيَادة و َ

 -لْطابة عند للعرب ،حملمد لْضر حسني (لملتوىف 377 :ه )01- 07 :
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(وجه َّ
الشبه بين العقل وخزان الماء)

صنبور عاث عليه للزمن،
هناك تشابهٌ بني للعقل وبني خزلن ماء كبري ،له
ٌ
سليما ،ألن للعيب ف لجملرى ال ف
فكثر للغرب وللوسخ ف دلخله ،ومن رآه ظنه ً
فيظن أ ّن
ذلت للصنبور ،فإذل لحتاج أح ٌد لل ُّشرب منه ال يكاد ُيرج منه لملاءّ ،
لْزلن قد نضب عنه لملاء ،وللعيب ليس ف لْزلن وال ف للصنبور.
در وروي للشارب ،وإذل أزيل
وكلّما كثر لستعما للصنبور لتسعت للفتحة و ّ
ما فيه من للشولئب خرج منه لملاء للغزير للذي يروي لجلماعات من للناس،
ولتصل للصنبور باْزلن وحسنت للعالقة بينهما بعد كانت هناك فجوة.
وهكذل للعقل ولللسان وللرلبط بينهما ،فعقولنا مليئة بالعلم وللكلمات
وللعبارلت ولألدلة وللتجارب ،وألسنتنا سليمةٌ ،ولكننا حينما نريد لحلديث أمام
للناس ال يكاد للعقل يفتح مغاليقه ويعطي درره وكنوزه؛ أل ّن لللسان مل يُ َع يود
جلب ما فيه ،بل لللسان يغرف من لملكتوب ،وللرلبط بينهما للعني ،فيظل
للعقل ّ
للعقل ُمعطّال ،ولللسان َخربًا ،وللعيب ليس فيهما ،بل ف قلة للصلة بينهما،
مجيعا أو تعطّل أحدها.
فتعطال ً
وكلما أكثرنا لحلديث أمام للناس ،وأعطينا لللسان ح ّقه ف أ جن يغرتف
وجلَب
بالعقل ويتصل به :أزلنا للرولسب للت متنع لللسان من لالتصا بالعقلَ ،
ما فيه من للكنوز وللدرر ،وحسنت للعالقة بينهما ،وتصادقا بعد طو لنقطاع،
وإذل لصطلح لللسان وللعقل أدى ذلك إىل قوة بيان ،وحسن منطق ،وقدرة على
لحتولء لملولقف.
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وقد قا أبو هال للعسكري رمحه لهلل :أو آالت للبالغة :جودةُ للقرُية
وطالقة لللسان ،ويأيت ذلك بالتدرب ولجملاهدة.

 -سيأيت بسط كالمه.
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(المقصود باالرتجال)

المقصود باالرتجال أمران:
األمر األول :أن ُيطب بال ورقة مطل ًقا.

األمر الثاني :أن ُيطب وبني يديه ورقة كتب فيها أهم ما سيتكلم عنه،

وهذل أفضل ف للبدلية بكثري؛ ألنه أسلم من للتشتت وللطالة ،ومن لالرتباك
للذي قد يسببه نسيان بعض لألدلة أو للفقرلت.
وتتسابق إليه لأللفاظ،
يقف ليخطب فَتَ جن َها ُ عليه لملعاين،
"وف للناس َم جن ُ
ُ
صٌر أو يَتعث َر ف َجلجلَ َجة.
فيسرتسل ف للقو دون أن يُدرَكه َح َ
ُ
وف للناس َم جن تيئُه لملعاين على َم َهل ،وتتولرد عليه لأللفاظ ف تباطؤ ،فال
ُيسن أن ُيطب إال بعد أن يُعد ملقام لْطابة َم َقاالً".

 -لْطابة عند للعرب ،حملمد لْضر حسني10 :
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(مزيا االرتجال وآفات القراءة من ورقة)
"من للناس من يكتب لْطبة مث يلقيها بالقرلءة ف للورقة للت كتبها فيها،
دما جيري
وهذه للطريقة ف لحلقيقة ِلا آفات وعيوب كثرية ،فلن تستحل لألفكار ً
ف عروق لْطيب إال إذل مارس لحلياة ،وذلق حلوها ومرها وعاش للتجربة للت
ُيكيها ،عندئذ ميكنه أن ينقل لألفكار إىل لآلخرين بكل ما حوِلا من لنفعاالت
وإجيابية ،حتمله على تنفيذها ف دنيا للولقع.
أما خطيب للورقة فهو حمروم من هذل كله ،بعيد عن هذه للساحة لحلافلة
باحلركة وللنشاط.
إن لللفظ وللصوت وللشارة بل ولِليئة كل أولئك عولمل تأثري ال بد منها؛
كي حتو لملستمعني من وضع إىل وضع ،وتنقلهم من للتلقي للرتيب لينهضول
مسارعني إىل ما دعاهم إليه لْطيب.
وخطيب للورقة بن رته للرتيبة ووصفه لآليل ال يصل إىل ما ينبغي أن يكون.
إن صوته ميضي باملستمع على ن رة ولحدة ،تفرض عليه للنوم أحيانًا.
إنه مشغو بالنظر إىل ما خطه قلمه ف للورقة خشية للزلل ،وإ ًذل فال تلتقي
شخصا آخر ُيدثه غري هذل لْطيب للذي يرله،
عينه باملستمع للذي ُيس بأن
ً
فال رلبطة بني لْطيب وبني لملستمع".
ؤدي  -بال شك -
أثر كبريٌ ف تفاعل لْطيب ومحاسه ،وهذل يُ ّ
ولالرتا ٌ
إىل تأثر ومحاس ولنفعا لملستمعني ،وللعكس بالعكس.
 -لْطابة ف موكب للدعوة ،للدكتور حممود عمارة38- 20 :
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وإذل أردت أن تعرف للفرق بينهما :فاجعل بني ناظريك للطالب ف للذلعة
جل من يقرأ بورقة يكون أسلوبُه ضعي ًفا ،ولو كان قويًّا وصوته
لملدرسيّة ،فإ ّن ّ
ص تعلّقه بالورقة ونظره إليها وعدم كما للقبا على لجلمهور ال
جهوريًا فَنَ جق ُ
ينفك عنه.
لستحضر ما سيقو  ،وأقبل على
خبالف ذللك للطالب للذي حفظ أو ج
ت مينة ويسرة هبدوء ورباطة جأش ،وتفاعل كبري ،فإنك
للقوم ُيطاهبم وهو يلتف ُ
لن ختتلف معي بأ ّن لحلاضرين من لملعلمني وللطالب قد لجنذبول حلديثه ،وأَ َسَرهم
وس َحَرُهم جبميل منطقه وبيانه ،وأثر عليهم بإقباله إليهم بوجهه،
بقوة أسلوبهَ ،
وحرك مشاعرهم بقسمات وجهه ،وتعبريلت نظرلته ،وتلويح يديه.
مث إنه من لملعلوم أنّه إذل لشرتكت حاسة للسمع وللبصر ف للتلقي كان ذلك
أقوى ف لالستيعاب وللتأثر ورسوخ لملعلومة ،خبالف لنفرلد أحدها ،فاْطيب
للذي يرتل ويقابل للناس بوجهه وُياطبهم بعينيه أقوى ف للتأثري من للذي
ُيطب بورقة ،وال يتلقى عنه للناس إال عن طريق للسمع فقط ،وحىت هذل للتلقي
ليس بذلك للقوة كما هو لحلا ف لْطيب للذي يرتل ،فإن صوته يكون أقوى
وأشد تفاعال.
وقد كانت عادة للعربية ف لجلاهليّة وللسالم إىل عهد قريب :لْطبةَ لرتاال،
بل إن بعض أهل للعلم جيعل لْطابة بورقة نوعاً من لملعايب إىل وقت قريب،
كما ذكر ذلك للشيخ علي حمفوظ عضو مجاعة كبار للعلماء باألزهر ولملتوىف عام
30
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فقد قا ف كتابه " للبدلع ف مضار لالبتدلع" :أما ما يقع من بعض للعامة
حني نزو لْطيب من على لملن ر من للتمسح بكتفه وظهره فمما ال أصل له ،
وكذلك للبيارق للت تنصب على جانيب لملن ر وللستارة للت تسبل على بابه ،
وبعض لْطباء يسترت هبذه للبيارق ؛ ألنه لسوء حفظه يقرأ لْطبة ف للورق ،
وبذلك يضيع أثر لْطبة ف نفوس للسامعني".
"ومما الشك فيه أن لالرتا هو لألكمل ف لْطابة وهو أصلها  ،وهو
عالمة لمللكة وللقدرة ،وحاجة لْطيب ف لجلملة إىل لالرتا أمر الشك ف
لستحسانه ؛ إذ للقدرة عليه من ألزم للصفات للخطيب للناجح  ،وما ذلك إال
حلاجته أحياناً إىل للبديهة لحلاضرة  ،ولْاطر للسريع  ،للذي يفرضه عليه ولقع
2
لألمر فيما مل يكن قد أعد له من قبل".
أهم خصائص ومميزلت لْطابة ف لجلاهلية" :قوةَ للبديهة
ومن لملعلوم أ ّن من ّ
للعربية ،وللقدرَة للبليغة على لالرتا .
وأو ما تلقاه ف لملأثور من لْطب للعربية ،أنك ال تد لُْطَب قد لُوحظ
فيها حسن لالفتتاح ،وتنسيق لملوضوع وتزئتهُ ،مثّ ُحسن لختتامه؛ فإ ّن ذلك شأن
ويزور كالمه ويهيئه ويعده ،ومل يكن أكثر خطباء
لْطيب للذي ُُيَي ر خطبته ،ي
لرتاال؛ لذلك مل تكن خطبهم منسقة
لجلاهلية كذلك ،بل كانول يرتلون للكالم ً
جمزأة؛ بل كانت ف لجلملة غري متماسكة لعدم متاسك معانيها.
 للبدلع ف مضار لالبتدلع77 : - 2للشامل ف فقه لْطيب ولْطبة03 :

22

تجربتي في الخطابة

وأسلوهبم للكالمي ال تكلف فيه وال صناعة ،لعدم عنايتهم بتهيئة للقو ،
ولذلك خال من كل لحملسنات لللفظية ،كاجلناس وللتورية؛ وما إىل ذلك مما نص
عليه ف علم للبديع ،وكانول أحيانًا يسجعون ف خطبهم".
وهكذل لحلا ف زمن لْلفاء للرلشدين ومن بعدهم ،فكانت خطبهم
لرتاالً" ،ومل يعمدول إىل كتابة خطبهم ،ومل يعمد للناس إىل كتابتها لعدم
2
جلعتيَادهم ذلك".
حىت قا بعضهم" :ال يعد لْطيب خطيبا إال إذل كان قادرل على لالرحتا ،
وقد ُيطب فيعرتض عليه بعض للناس ف خطبته ،فإن مل تكن له بديهة حاضرة
3
تَ ُرّد لالعرتلض وتُ َقيرعه باحلجة للقوية ،ذهبت لْطبة وآثارها".

 لْطابة ،إعدلد :جامعة لملدينة للعاملية37 - 36 : - 2لْطابة ،إعدلد :جامعة لملدينة للعاملية02 :
 - 3لْطابة للسالمية ،لعبد للعاطي عبد لملقصود22 :
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(الفوائد التي وجدتها في ارتجال الخطابة)
غالب لْطباء ميتلكون قدرًة ف إلقاء للكلمات أو لحملاضرلت أو للدروس
ُ
لملؤثرة للنافعة بفصاحة وبيان ،وبال تلعثُم وال وخوف ،ولكنهم ال يستطيعون أ جن
ُيطبول لرتاالً!
فما للفرق بني لْطبة وغريها؟
للناس ف بعض
إين ال أجد فرقًا ً
كبريل ف لحلقيقة وللولقع ،لكن حينما لعتاد ُ
للبالد أ جن ُيطبول بورقة ،ومل يشاهدول خطيبًا إال معه أورلقُة :وقع ف نفوسهم أن
ْطب لجلمعة خاصيّةً وميزةً ختتلف عن غريها.
وللذي يلقي لْطب لرتاال جيد فيها من لللذة ولملتعة ولحلماس ما ال جيده
ف غريها؛ وذلك لكثرة لملستمعني لملنصتني ،للذين قدمول من كل حدب وصوب
الستماع مولعظه وتوجيهاته ،وهذل من أعظم ما ينشده للعلماء وطالب للعلم
وللدعاة إىل لهلل.
ومن الفوائد التي وجدتها في ارتجال الخطابة:

أوال :للشوق ليوم لجلمعة للقاء لْطبة ،بعد أن كانت هًّا؛ وذلك ألين ال
أتكلف ف إعدلدها وإلقائها ،وألين أشعر بأن كالمي يصل إىل قلوب للكثري من
لملستمعني ،حيث أرى وجوههم تتجه صويب ،وقسمات وجوههم تتأثر عند
أحب لقاءهم ولحلديث إليهم.
بعض مولعظي ،وهذل ما جعلين ّ
ثانيًا :للطالقة ف لللقاء.
ومن لعتاد لْطابة لرتاال سهل عليه  -بعون لهلل وتوفيقه  -لستحضار
لملنمقة ،وتولردت عليه لجلمل بال تكلّف جلبها ،وهذل من
للكلمات وللعبارلت ّ
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أعظم أسرلر ما نرله من طالقة وفصاحة وقوة بيان بعض لْطباء ،حيث ُيبطون
ويتكلمون مدة طويلة بال ورقة بكالم فصيح بليغ ،بال تردد وال تلعثم.
ومل َجُيصلول على ذلك بكثرة حمفوظاهتم من للشعر وللعلم ،وال لكثرة قرلءهتم
وغزلرة ثقافاهتم ،فهناك أمثاِلم ممن قرؤول وحفظول ،ومع ذلك ال يُستطيعون
للكالم بطالقة ،وجيدون غاية لحلرج وللتكلف وللصعوبة حينما يُجلجؤون إىل
للتحدث أمام للناس.
كثريل ما جيد بعض طالب للعلم ولملشايخ للقلق إذل ُدعول للقاء كلمة أو
و ً
حماضرة خاصة أمام مجوع غفرية ،ويزدلد للقلق وللتوتر :إذل كان ذلك بشكل
مفاجئ ،ولو أهنم لعتادول لْطابة بال ورقة ،وأكثرول من إلقاء لرتا للكلمات
ولْطب لَ َما وجدول أي قلق وتوتر.
ثالثًا :سهولة إلقاء للكلمات ولْطب للت تأيت فجأة دون سابق إعدلد؛ ألنه
مع كثرة لللقاء بال ورقة وكثرة حفظ لألدلة وللشولهد للشعرية وحنوها :يكتسب
أي مشقة وصعوبة
لْطيب وللدلعي إىل لهلل ملكةً وتخزونا علميا ولغويًّا ،فال جيد ّ
ف لللقاء مىت شاء ،وف أي وقت شاء.
لبعا :سهولة إعدلد لْطب وللكلمات.
رً
وكتابة لْطبة من أشق لألمور؛ ألن لْطيب كثريل ما ُيتار ف لختيار لألدلة
وللعبارلت وللكلمات ،ويدقق ويُعيد فيها للنظر.
أما للذي يرتل لْطبة :فإنه مع طو لملرلن وكثرة للتجارب :تتولرد عليه
للكلمات وللعبارلت لملناسبة أثناء لْطبة ،وللت قد تكون مل ختطر على باله،
ويرى أهنا أحسن مما لو لستعد وكتبها.
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خامسا :لالستمتاع للعجيب أثناء لللقاء ،حيث أشعر أ ّن لملولعظ وللنصائح
ً
خترج من قليب ،وتقع ف قلوب لملستمعني ،حيث أرلهم ينصتون حبماس،
هز رؤوسهم ،وقسمات وجوههم ،وهذل مما زلد ف
ويتفاعلون مع ما أطرحه ع ر ّ
أمر مل أجد وال ربعه حينما كنت أخطب
محاسي وتفاعلي أثناء لْطبة ،وهو ٌ
بورقة.
سادسا :تنمية ملكة لحلفظ وللذلكرة ،فمما ال ريب فيه أ ّن من ُيطب بال
ً
ورقة ،ويُع ّد إعدلد جيّ ًدل للخطب :سيمرن ذلكرته بشكل مستمر ،وف لألسبوع
مرة على لألقل ،وسينشط حافظته وذهنه ،مما يكون له لألثر للكبري ف تقوية هذه
لمللكة وتنميتها.
تنظريل وال نقال عن غريي ،بل لقد جربت ذلك ،فقد كنت ف
وال أقو هذل ً
للسابق إذل رأيت بعض لْطباء ُيطب لرتاال بال ورقة أتعجب منه ،وأقو ف
نفسي :كيف لستطاع ضبط لملعلومات ولستحضارها وترتيبها ،ومولجهة لجلموع
للغفرية من للناس ،للذي قد يُصيب بالرباك ،وينسى ما كان قد أع ّده؟
علي باالرتا  -بعد لْطولت للت أمضيتها ف سبيل
ولكن بعد أ جن ّ
من لهلل ّ
علي لألمر ،وعرفت للسبب ،وأصبحت  -حبمد لهلل
لحلصو على ذلك  -هان ّ
أعدلدل يس ًريل ،وإذل رمست ف عقلي
 أستحضر ما أريد إلقاءه ولو مل أع ّد إال ًأركان لْطبة وفروعها وكتبتها قبل إلقائها :ألقيتها ف لْطبة وكأين أرلها ،وهذل
كل من يتحدث أو ُيطب لرتاال حصل له ذلك وأكثر.
ليس ًّ
خاصا يب ،بل ّ
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سهل وتذلّل الطريق نحو االرتجال)
خمس خطوات تُ ّ
( ُ

سهل وتذلّل للطريق حنو لالرتا  ،ومن قام هبا أمت
مخس خطولت تُ ّ
هناك ُ
يوم مبشيئة لهلل يستطيع لرتا لْطب وغريها ،وهي:
للقيام فإنه سيأيت عليه ٌ
أوال :للدعاء للصادق ف للعانة على ذلك ،ولللجأ إىل لهلل تعاىل بإخالص

وتضرع.
ّ

ظن
ثانيًا :صدق للتوّكل عليه ف ذلك ،وحسن لالعتماد عليه ،ولهلل عند ّ
كل عليه فهو حسبُه وكافيه ما يُهمه ويطلبُه.
عبده به ،ومن تو ّ

ثالثًا :مساع لْطباء لملرتلني لملتميّزين؛ "ألن للسماع ُيفز من عنده لستعدلد

للكالم إليه ،وألن فكر للبشر يتغذى بالتقليد ولحملاكاة".

رابعا :لرتا لْطبة لوحدك ،ولو كان ف لملسجد ع ر مك ر للصوت
ً
للدلخلي فهو أفضل ،وإذل كان على لملن ر فهو أفضل بكثري.
ّ
خامسا :لرتا للكالم من وقت آلخر أمام لآلخرين ،ع ر إلقاء للكلمات
ً
ف لملساجد ،وجمامع للناس ف جمالسهم عندما يكون لألمر مناسبًا؛ ليفك عقدة
لسانه ويزيل حبسة لحلياء.
"فإذل دأب على ذلك ولتَ جته فطرة قوية ولستعدلد قومي على للقو على
2
للبديهة ،من غري حتضري عند لالقتضاء".
ولعلم أ ّن "من لنقطع إىل شيء أتقنه".
 لْطابة ،إعدلد :جامعة لملدينة للعاملية23 : - 2لْطابة ،إعدلد :جامعة لملدينة للعاملية23 :
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نقطع برهةً من للزمن لتَ جقرأ ف هذل
فإذل أردت إتقا َن مهارة لللقاء ولحلديث فا ج
ب على لللقاء مر ًلرل وتكر ًلرل ،وسوف تُجتقنه وتزو عنك للرهبة
تدر َ
للفن ،وت ّ
ولْوف من مولجهة للناس ولحلديث إليهم إ جن شاء لهلل.
وكثريٌ من لألمور يرلها بعض للناس صعبة ومع ّقدة ،كالعلم ،وإلقاء للكلمات
وج جرد للكتب للطويلة ،إمنا
ولحملاضرلت ولْطب لالرتاليّة ،وللتأليف ،ولحلفظَ ،
سببها :أهنم مل يتفرغول ِلا ويأتوها من أبولهبا.
بعض أهل للقرى ولملدن للصغرية صعوبةً ف معرفة طرق لملدن
وِلذل جيد ُ
متذمرل حمبطًا ،ولزدلدت قناعته
للكبرية وأحيائها ،وكلّما دخلها خرج منها
ً
بصعوبتها ،فإذل طلب من أحد أهل لملدينة لْبري للعاقل أ جن يُعطيه شيئًا من وقته،
فيشرح له للطرق وكيفية ضبطها ،ويذهب معه ويريه كيفية عبور للدولرلت
للضخمة ،وللشولرع لملتشاهبة ،وص ر على ذلك عدة أيام وعزم على فهم للطرق
وضبطها ومل يستصعب ذلك :فسوف يُتقن للطرق ويعرف للتعامل معها،
وستزو عنه كرلهة لملدينة ،وللتسخط منها.
وإن مل يفعل ذلك :فسيظل كارها للمدينة ،وكلما قدم إليها حلاجة خرج
كارها للرجوع إليها ،مع شدة حاجته إليها.
منها ًّ
ذلما ِلاً ،

=

 -لللغة ولألدب للطناحي رمحه لهلل/ 02 :
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للفن وتُكثر ممارسته ومقابلة لجلمهور
وهكذل لللقاء ،فإذل مل تنقطع ِلذل ّ
تظل متثاقالً لإللقاء ،حامالً
وتكسر حاجز للقلق ولْوف من لْطأ :فسوف ّ
لِلم عندما يُطلب منك كلمة أو حماضرة أو خطبة دون سابق حتضري وإعدلد.
ّ
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الخ ِ
الص منها)
وسبُ ُل َ
(السلبيات في ارتجال الخطابةُ ,

منافع كثرية ،وقد تكون أنسب
ال ّ
شك أ ّن ف قرلءة لْطيب من ورقة فيها َ
أمر مشاهد وولقع.
لكثري من لْطباء ولملتح ّدثني من لالرتا  ،وهذل ٌ
فضل للقرلءة على لالرتا إال عند عدم للقدرة
ولكن مع ذلك :مل أجد من ّ
على لالرتا كما ينبغي ،وإال فمن يستطيع لللقاء بال ورقة ،ويستحضر ما يريد
قوله ،بال تردد وال لرتباك وال توتر ،أفضل باتفاق للعامة ولْاصة ممن يقرأ من
وتأثريل.
ورقة ،وأشد ً
محاسا ً
وأما ما يُظن من السلبيات في ارتجال الخطابة فيُمكن تالفيها ,ومن
ذلك:
أوالً :الوقوع في الحرج عند الخطأ أو ُّ
التلكؤ.

وهذل أمر طبيعي جدًّل ،ومن أرلد لحلصو على معايل لألمور دون عقبات
فقد رلم لملستحيل ،ومع كثرة لللجأ إىل لهلل ودعائه ،وطو لملرلن وبذ للوسع
يُكسبك لهلل تعاىل للفصاحة وطالقة لللسان ،حىت إنه يندر أن ترتدد أو ختطئ.
ثانيًا :اإلطالة في الخطابة.

وُميكن ضبط للوقت بوضع ساعة حتسب للوقت ،ومع مرور للزمن سوف
تتعود على للتقيّد بالوقت للذي لعتدت عليه.
ّ
ثالثًا :ضياع الخطب؛ ألنها لم تكن محفوظة مكتوبة.

ف وتَبَاطَأَ.
 -تَلَكأَ ف لألمر أو عنده ،أَي تَوق َ
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وُميكن حفظ لْطب بالتعاقد مع بعض لألشخاص للذين يعملون ف تفريغ
لملولد للصوتية ،وقد يكون ف هذل تكلفة عليك ،ولكن لملا يرخص ف سبيل
لحلصو على لملقامات للعالية ،وللغايات للنبيلة.
ولعلم أ ّن هناك للكثري من لْطب للت لعتىن هبا أصحاهبا ،وطبعوها
لكن نفعها حمدود وضعيف ،وللغالب أن لملستفيد منها خطيب ينقل
ونشروها ،و ّ
منها ،أو يستفيد من طريقة مؤلفها ف للعناوين أو لألسلوب أو حنو ذلك.
تسجل وتُنشر
وولهلل إ ّن نفع وأثر خطبة ولحدة من خطيب مؤثّر ناصحّ ،
لكل أهل زمان ما يُؤثّر فيهم ،وال ُيتلف
أنفع بكثري من كثري من هذه للكتب ،و ّ
لثنان بأ ّن أعظم لملؤثرلت ف هذل للزمان :مولقع للتولصل لالجتماعي ،مبا فيه من
صور ومولد مرئية ومسموعة ،فهذه هي للت تُؤثر ف للناس وخاصة للشباب
وللفتيات ،للذين عزف جلّهم عن للقرلءة  ،ولتهول صوب مولقع للتولصل ،فقل
سيغري فيهم كتاب ُيتوي على خطب لجلمعة؟ ومن سيقرؤه
يل بربك :ماذل ّ
منهم؟ وكيف سيصل إليهم؟
كالمه قلوب
ولكن ستؤثر فيهم مادة صوتيّة مؤثرة من خطيب فصيح يدخل ُ
للناس ،وستؤثر فيهم مادة مرئية مؤثرة من خطيب لرتل خطبته بأسلوب يش ّد
لحلاضرين ولملشاهدين ،وهذه لملولد تنتشر لنتشار للنار ف لِلشيم.
رابعا :عدم الدقة في ترتيب موضوع الخطبة وتسلسل أفكا ِرها.
ً
وهذل غري مسلّم ،فاْطيب للبارع لْبري يكون دقي ًقا جدًّل ف ترتيب موضوع
لْطبة ،وإلقائها بسالسة وتسلسل ف عرضها.
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ومع ذلك أقو  :للناس كلهم  -إال ما ندر  -لن ُيتاجول إىل هذه للدقة ف
ظ
للرتتيب وللتسلسل لملنطقي ف عرض لْطبة ،بل ُيتاجون إىل موعظة تُوق ُ
قلوهبم ،وحكمة تنفعهم ف دينهم أو دنياهم ،ونصيحة تُثري همهم ،وفائدة
تصحح معلوماهتم.
وإذل خرج للناس بعد مساع خطبتك لن يقولول :ما أمجل ترتيب خطبته،
وحسن تسلسلها ،ولو قالول ذلك فماذل سيؤثر ذلك عليهم ف دينهم ودنياهم؟
ولكنهم إذل خرجول وجلس بعضهم إىل بعض قا أحدهم :لقد ذكر
علي ،ويقو لآلخر :ذكر لْطيب قصة مؤثرة
لْطيب آية فشرحها شرحا أثر ّ
بكيت بسببها ،ويقو لآلخر :ذكر حديثًا مل أكن مسعته من قبل ،ويقو لآلخر:
ذكر حكما شرعيّا ف تلك لملسألة كنت أجهله ،أو كنت معتقدل خالف ما
ذكر.
فلذل :نصيحت لك  -أخي لْطيب  -أ جن تعل نفع للناس أهم مقاصدك،
ونفعهم يكون حبسن مولعظك ،وسهولة أسلوبك ،ولختصار خطبك ،وصدق
ِلجتك ،ولن يكون بتكلف للسجع ،أو حشو للغريب ،أو لملبالغة ف للت جنميق
وحسن للرتتيب.

ت للكتاب تَنميقاً :حسنته وجودته .للعني ، 0 /6 :مادة :منق.
 -منقَ :من جق ُ

32

تجربتي في الخطابة
(طريقتي قبل الخطبة)

للقيام بعدة أمور قبل لْطبة ،للت أستعني باهلل تعاىل أوال مث هبا
من عاديت ُ
للوقوف على لملن ر ولرتا خطيب ،وهي:
أوالً :أع ّدها قبل إلقائها بزمن طويل غالبًا ،وقد يكون بني إعدلدي ِلا وبني

إلقائها أشهر  -وهذل هو للغالب  -وقد يكون أعو ٌلم.
وذلك أنه حينما ُيطر يل موضوعٌ ،أو ُأمّر خال قرلءيت بفائدة قيمة ،أو

لستوقفين ،أو آية تأملتها :فإين أدون ذلك ُمباشرة دون تأخري ،حيث
حديث ج
ومرتلبطة ،ولو أجلت للكتابة حينها:
تكون لملشاعر جياشة ،ولألفكار حاضرة ُ

لستحضارها ،مث أكتب ما جيود به
لضاعت لألفكار ولْولطر ،وصعب تذكرها و ج

لْاطر ،مث أبدأ بعد ذلك جبمع لملادة للعلمية  -دون تكلّف  -من للكتاب
وقفت على كالمهم خال قرلءيت لكتبهم أو
وللسنة وكالم أهل للعلم للذين
ُ
للكتب للت نقلت عنهم ،وقد أحبث ف لملكتبة للشاملة أو للشبكة للعنكبوتية
عند لحلاجة.
فما وج جدتُه متعل ًقا مبوضوع لْطبة :أخذته ووضعته ف ملف للوورد ف
لحلاسب ،بدون ترتيب وتدقيق.
علي من لملولضيع وللفولئد ،فأدون
وهكذل أفعل دلئماً فيما ُيطر أو ّ
مير ّ
حينها ما جيود به لْاطر ،وأحبث وأكتب ما أستطيعه ،مث أتركه وأمضي ف قرلءيت
لملعتادة ،فإذل وجدت فائدةً أو آيةً أو حديثاً ُمتعل ًقا بأحد لْطب للت كتبتها أو
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كتبت بعضها :أضفتُه إليها ،فرمبا َم َكثَت لْطبةُ عندي عد َة سنولت أزيد
وأنقص فيها ،وأحياناً ألقيها ف درس أو ُحماضرة أو كلمة ،فيُفتح يل أثناءها من
لللطائف وللفولئد ما مل ُيطر يل قبلها ،وأستذكر أشياءً كنت قد نسيتها ،فأُلجقيها

حني أُلقيها ف لْطبة وهي جاهزةٌ ُمكتملةٌ  -بقدر للمكان .-

ثانيًا :ألقيها كاملة أو ُجمّزأةً ع ر كلمات ف لملساجد ،ولِلدف من ذلك:

أ -ترسيخ لملعلومات وحفظها.
ب -نشرها بني للناس ،وخاصة ف لملساجد للت ال تكون قريبة من لجلامع
للذي أخطب فيه ،وللغالب أن مجاعته ال ُيضرون عندي.
ج -للزيادة ف لستقصاء لملوضوع ،وللغالب أين إذل ألقيتُها يلوح يل أثناء
أمور مهمة ينبغي لحلديث عنها.
للكلمة أو بعدها ٌ

ثالثًا :ألقيها يوم لجلمعة قبل موعد لْطبة بساعتني تقريبًا كإلقائي إياها ف
لْطبة ،حيث أقف على من ر صغري جهزته عندي ،وع ر مك ر صوت ف

مكتبت ،والهدف من ذلك:

أ -ضبط للوقت ،حيث أحسب للوقت وأحذف بعض أجزلء لْطبة إذل
تاوز للوقت لملعتاد ،وأزيد إذل كان أقل من للوقت لملعتاد.
ب -إتقان لألدلء؛ أل ّن إلقائي ِلا قبل ذلك من أعظم أسباب سالمت من
لألخطاء وللرتدد للذي يقع فيه كثريٌ ممن ُيطب ولو بورقة.
ج -ضبط ن رلت للصوت ،حيث أزن ن رلت للصوت ،ولملولضع للت ينبغي
فيها رفع للصوت أو خفضه ،وسرعة للكالم أو بُطؤه..
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ماد ًة تنفعين أوال،
رابعا :ال أتكلّف ف للبحث وللعدلد ،وإمنا هّي أ جن أمجع ّ
ً

مث تنفع لملستمعني على لختالف طبقاهتم.
"ومن لألوصاف للت إذل كانت ف لْطيب مسّي سديدلً ،وكان من للعيب
معها بعيدلً ،أن يكون ف مجيع ألفاظه ومعانيه جارياً على سجيته ،غري مستكره
لطبيعته ،وال متكلف ما ليس ف وسعه ،فإن للتكلف إذل ظهر ف للكالم
َه َجنَه  ،وقبح موقعه؛ وحسبك من ذم للتكلف أن لهلل سبحانه أمر رسوله -
َجر َوَما أَنَا
َسأَلُ ُك جم َعلَجيه م جن أ ج
صلى لهلل عليه وسلم  -بالت رؤ منه فقا { :قُ جل َما أ ج
2
ني}".
م َن للج ُمتَ َكليف َ
للشاطيب رمحه لهللَ :م جن نظر ف لستدال للسلَف للصالح َعلَى إثجبَات
قا
ّ
ني،
ص ُدول أَيج َسَر للطُُّرق َوأَقج َربَ َها إ َىل عُ ُقو للطالب َ
جلأل ج
َح َكام للتكجليفية؛ َعل َم أَن ُه جم قَ َ
لَك جن م جن َغ جري تَ جرتيب متكلفَ ،وَال نَظجم ُم َؤلف ،بَ جل َكانُول يَ جرُمو َن بالج َك َالم َعلَى
يب للج َمأج َخذَ ،س جه َل للج ُم جلتَ َمس.
َع َولهنهَ ،وَال يُبالون كيف وقع ف تَ جرتيبه ،إ َذل َكا َن قَر َ
3
ل.ه
علي ف ترك للتكلف ف إعدلد خطيب ،وإلقاء
وهذه للعبارة ِلا أعظم لألثر ّ
ضارل وشاقًّا ،ويؤو بصاحبه إىل
كل شيء ًّ
كلمايت ،وقد رأيت للتكلف ف ّ
لالنقطاع أو لمللل وللفتور غالبًا.
الم على َعولهنه  :أَي مل يتكلف ف لختياره وأسلوبه.
ومعىنَ :رَمى للك َ
صار معيبًا مرذوالً.
هجن للج َك َالم َو َغريه :أي َ
 َ - 2لل رهان ف وجوه للبيان ،أليب لحلسني إسحاق بن إبرلهيم للكاتب00 :
 - 3لملولفقات للشاطيب78 / :
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للكالم على عولهنه ،إذل مل يبا كيف تكلم.
قا بعضهم :يقا  :هو يُلقي
َ
قياس صحيح ،ألنه ال
قا لبن فارس رمحه لهلل ف مقاييس لللغة  :وهذل ٌ
يقوله بتحفُّظ وتثبُّت .ل.ه
وللتكلف :معاجلة للكلفة ،وهي ما يشق على لملرء عمله وللتزلمه لكونه
ُيرجه أو يشق عليه ،ومادة للتفعل تد على معاجلة ما ليس بسهل.
لص َل
للتعمق لملذموم ً
شرعا وعقال ،قا أَنَس بن مالك َرض َي لهللُ َعجنهَُ :و َ
وهو ّ
اس م َن
صلى لهللُ َعلَجيه َو َسل َم ف أَو َش جهر َرَم َ
ضا َن ،فَ َو َ
َر ُسو ُ لهلل َ
لص َل نَ ٌ
ني ،فَبَ لَغَهُ َذل َ
ص ًاال ،يَ َدعُ
للج ُم جسلم َ
لص جلنَا و َ
ك ،فَ َقا َ « :لَ جو ُمد لَنَا للش جه ُر لََو َ
2
للج ُمتَ َع يم ُقو َن تَ َع ُّم َق ُه جم.
"وللتعمق  :لالنتهاء إىل عمق للشيء وغايته  ،مأخوذ من عمق للبئر  ،وهو
3
أقصى قعرها".
لملنشود فيه ،للذي يطلب
قا لْليل رمحه لهلل" :للج ُمتَ َع يم ُق :للج ُمبال ُغ ف لألمر ُ
2
صى غايته".
أقج َ
وللكالم غريُ للج ُمتكلّف :يصل للقلب ،ويستفيد منه للعامي وطالب للعلم.
وأما للتكلُّف ف لختيار للعبارلت ،وسرد لألقول  ،وتنقيح لأللفاظ :فإنه
يُصيب صاحبه بالجمشقة وللتعب ،للذي يؤو إىل لنقطاعه غالبًا ،ويُصيب للسامع
 70 /2 - 2روله للبخاري (  ،)722ومسلم (.) 82
 - 3لملفهم02/3 :
 - 2للعني07 / :
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أو للقارئ بامللل وللسآمة ،وقلة لالستيعاب وللفهم ،ورمبا ن ّفره من لالستماع
ملولعظ للولعظني ،ونصائح للدعاة وللعلماء ،وللقرلءة ولملطالعة.
ومن أمجل ما قيل ف هذل للشأن ما نقله أبو هال للعسكري رمحه لهلل عن
بعضهم" :أو للبالغة لجتماع آلة للبالغة ،وذلك أن يكون لْطيب رلبط
كل للتدقيق ،وال ين ّقح
لجلأش ،ساكن لجلولرح ّ ،
متخري لللفظ ..وال يدقّق لملعاين ّ
كل للتّنقيح".
لأللفاظ ّ
مث شرحه فقا  :قوله " :أو للبالغة لجتماع آلة للبالغة " وأو آالت
للبالغة جودة للقرُية وطالقة لللسان ،ويأيت ذلك بالتدرب ولجملاهدة.
سبيل
وقوله" :وال يدقق لملعاين كل للتدقيق" ؛ أل ّن للغاية ف تدقيق لملعاىن ٌ
2
إىل تعميته ،وتعميةُ لملعىن لُكجنة.
وقوله" :وال تن ّقح لأللفاظ كل للتنقيح" وتنقيح لللفظ أن يُجبىن منه بناءً ال
يكثر ف لالستعما .
2
وترك َس جل َسلَه 3وسهله .ل.ه
ويدخل ف تنقيح لللفظ :لستعما ُ وحشيّه ُ

ت ف َحيَايت للمؤلف33-3 :
ت هبا َو َغي َر ج
 عبَار ٌلت تأث جر ُ
 - 2لللُّكجنَةُ :للجع ُّي ف لللي َسان.
3
كالم َس جل َس ٌل ،أيَ :س جه ُل للفهم ،ولضح لملعىن ،قا لبن فرلس رمحه لهللَ :ماءٌ َس جل َس ٌل
يُقا ٌ :سل.
َو َس جل َسا ٌ َو ُس َالس ٌلَ :س جه ُل للد ُ
ُّخو ف ل جحلَجلق ل ُع ُذوبَته َو َ
ص َفائه .مقاييس لللغة ، 62 / :مادةّ :
 - 2كتاب للصناعتني ،أليب هال للعسكري38 -7 :
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خامسا :أدعو لهلل قبيل صعودي للمن ر أن يرزقين للخالص وللتوفيق
ً
وللسدلد ،وأن ينفعين وينفع غريي مبا أقو  ،فكم من إنسان مل يتّعظ مبا يقو ،
وإن لتعظ فسرعان ما ينسى ما قا  ،السيّما إذل طا به للعهد.
وأسأله أن يرزقين للفصاحة وللبيان ،ورباطة لجلأش.
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(طريقتي أثناء الخطبة)

وأما طريقت أثناء لْطبة فهي كالتايل:

أوال :ال أتكلف لصطناع لملشاعر وال كتماهنا حني أعيش أحدلث للقصص

للسياق تظهر مشاعري ع ر قسمات وجهي،
ولملولقف وللع ر ،وعلى حسب ي
عيين ،ولختالف ن رلت صويت.
وتعابري ّ
ت َعجي نَاهَُ ،و َع َال
ب ج
لمحَر ج
وقد َكا َن َر ُسو ُ لهلل َ
صلى لهللُ َعلَجيه َو َسل َم إ َذل َخطَ َ
صب َح ُك جم َوَمسا ُك جم».
ص جوتُهَُ ،ول جشتَد َغ َ
ضبُهَُ ،حىت َكأَنهُ ُمجنذ ُر َججيش يَ ُقو ُ َ « :
َ
فينبغي للخطيب "أن يروض نفسه على تصوير لملعاين ،وأن جيعل من
نغمات صوته ،ولرتفاعه ولخنفاضه دالالت أخرى فوق داللة لأللفاظ ،وليعمل
على أن يكون صوته ناقال صادق للنقل ملشاعر نفسه ،وليمرنه للتمرين للكاف
على أن يكون حاكيا صادق لحلكاية ملعاين للوجدلن ،وخولطر لجلنان ،وليعلم أن
ال شيء كالصوت يعطي لأللفاظ قوة حياة ،وأنه إذل أحسن لستخدلمه خلق به
2
جول عاطفيًا يُظ ُّل للسامعني ،وبه يستويل عليهم".
ًّ
للرجل أن يتكلم ف هدوء وسكون ،وُيرص على أن ال يتحرك
"وقد يتكلف ُ
ث
من جولرحه حني يتحدث غري شفتيه ولسانه ،وإمنا تتيسر هذه لِلَجيئةُ ملن يتحد ُ
ف رلحة با وقرلرة َجأجش ،وليس هذل شأ َن لْطيب لملطبوع ،وإمنا شأنه تَ َوقُّ ُد
3
للفؤلد ،وهياج للعاطفة".
 روله مسلم ( )007من حديث جابر رضي لهلل عنه. - 2لْطابة للسالمية ،لعبد للعاطي عبد لملقصود26 :
 - 3لْطابة عند للعرب ،حملمد لْضر حسني12 :
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تأثريل ،فكن
ولعلم أنّه كلما كان إلقاؤك طبيعيًّا ،ومل تتكلّف فيه :كان أشد ً
على سجيّتك للت نشأت عليها ،وأسلوبك للذي ُمتارسه أثناء لحلديث وللكالم
ف غري لْطبة ،مع للعناية بن رلت للصوت وحتسني لألدلء.
متاما عن أسلوبه للذي لعتاد
وكثريٌ من لْطباء جيعل للخطبة أسلوبًا تختل ًفا ً
خاصا هبا ،وهذل يُفقده
عليه ،وكأنه يرى أ ّن للخطابة أسلوبًا رتيبًا ،ومنطًا فر ً
يدل ً
للتأثري على لملستمعني ،وللوصو إىل قلوهبم.
بتمهل ،وأقف وقفات
ثانيًا :ال أسرد لْطبة ً
سردل ،وللغالب أين أخطب ّ
هتم مبستوى ن رلت للصوت حسب لملوضع للالئق به،
يسرية عند لحلاجة إليها ،وأ ّ
فأرفع للصوت وأسرع ف لحلديث إذل كان لملقام يقتضي ذلك.
مجيعا بأيسر جمهود متناسب
"فالتمهل جيعل للصوت يسري إىل للسامعني ً
مع لملكان وللعدد ،بينما للسرلع جيعل للكلمات حتتاج إىل جمهود صويت أك ر؛
ليصل للكالم إىل لآلذلن".
ثالثًا :أحسب وقت لْطبة بدقة ،وال أتاوز ربع ساعة مهما كان لألمر،
وللغالب أين ال أتاوز ثالث عشرة دقيقة.

علي
ً
رابعا :أجعل لْطبة مكونةً من أركان وفروع ،وأحفظ لألركان لتسهل ّ
للفروع ،وللغالب أين أفتتح لْطبة بقصة أو حديث أو آية ،تكون بولبة للدخو
إىل أركان وفروع لْطبة.
 -لْطابة للسالمية ،لعبد للعاطي عبد لملقصود26 :
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فمثال :خطبت عن موضوع :أهيّة تديد للميان ،فقمت بكتابة أركان
لْطبة وفروعها ألحفظها وأتقنها ،وهي كالتايل:
صلى
َع جن َعجبد للله بجن َع جمرو َ -رض َي لللهُ َعجن ُه َما  -قَا َ  :قَا َ َر ُسو ُ للله َ -
ب،
َحد ُك جم َك َما َُيجلَ ُق للث جو ُ
لللهُ َعلَجيه َو َسل َم « :-إن جللميَا َن لَيَ جخلَ ُق ف َج جوف أ َ
يد جللميَا َن ف قُلُوب ُك جم».
فَ َسلُول لللهَ  -تَ َع َاىل  -أَ جن ُجيَد َ
ادهُ َح َس ٌن ،وصححه لأللباينّ.
َرَولهُ للطبَ َرلينُّ ف للج َكبري ،قا لِليثمي :إ جسنَ ُ
 وجه َّالشبه بين اإليمان والثوب ،فالثوب يبلى ويتسخ ،فيحتاج
للنسان أوال إىل غسله ،مث تنظيفه بعد ذلك ،مث لحملافظة على نظافته ،ومهما
حرص للنسان عليه فسوف يتسخ ،فيحتاج إىل تكرلر غسله وتطييبه ،وهكذل
للميان.
 -2أهميّة تجديد اإليمان:

 بعض للناس منذ عقل للميان مل جي ّدده ومل يتعاهده.كان للسلف جيددون إمياهنم ،كابن تيمية رمحه لهلل ،حيث كان إذل أُثينعليه ف وجهه يقو  :ولهلل إين إىل لآلن أجدد إسالمي كل وقت ،وما أسلمت
بعد إسالما جيدل.
ُ
 -3وسائل تجديد اإليمان:

أ -للتوبة.
* كان للنيب يكثر من لالستغفار.
ب_ لملبادرة إىل لألعما للصاحلة وللكثار منها ،فهي تزكي للنفس ،وتقوي
للميان.
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* ذكر لآليات لحلاثة على لملبادرة إىل لألعما للصاحلة.
الخطبة الثانية:

 -4ثمرات تجديد اإليمان:
أ -حمبة لهلل له.
* [إن لهلل ُيب للتولبني].
ب -زيادة للميان ،وإذل زلد للميان لزدلد لملؤمن رفعة ف لآلخرة ،وصلح
عملُه ،ألن ف للقلب مضغة إذل صلحت...
ومل أتاوز ف هذه لْطبة لثين عشرة دقيقة مع لملقدمة ولْامتة وللدعاء ،وقد
لستوفيت لملوضوع  -بال تكلّف وتدقيق ف لالستقصاء  ،-وقبل أن أخطب هبا،
كل
ألقيتها ف لملساجد ع ر كلمات وعظيّة ،وقد قسمتها إىل قسمني ،ألقيت ّ
قسم ف مسجد؛ ألن للكلمات ف لملساجد ال ينبغي للطالة فيها.
فاستفدت من ذلك عدة أمور:

أوال :تثبيت ورسوخ لملوضوع ف ذهين.
لجلدي ،ومقام
ثانيًا :للسالمة من للتلعثم للذي يُسبّبه عدم للعدلد لجليّد و ّ
لْطبة يستدعي للقوة ف للطرح ،وعدم للتلعثم وللتل ّكؤ ،خبالف للكلمات فاألمر
فيهتا أهون بكثري ،فاْطأ فيها مغتفر ومعتاد خبالف لْطبة.
ثالثًا :نفع للناس ف هذل لملوضوع لملهم.

رابعا :عدم للتكلف ف إعدلد لْطب؛ ألين أُلجقيها قبل ذلك.
ً

فكثريل ما يفتح لهلل
ً
خامسا :لستدرلك أو تصحيح ما طرحتُه ف للكلماتً ،
أمرل مهما مل ُيطر على بايل أثناء للعدلد ،ومل يفتح يل إال بعد أو أثناء
يل ً
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للكلمة ،فإذل ذهبت للبيت قيدت وصححت وأضفت ،فألقي لْطبة  -للت
ُيضرها أضعاف من حضر كلمت -وقد لستوعبت لملوضوع ،ولطمأن قليب
لطرحي ،السيما ولْطبة تسجل وتُنشر.

تجربتي في الخطابة

26

(مهارات تحسين الذاكرة)
من مقومات لْطيب للناجح قوة ذلكرته ،وجودة لستحضاره عناصر خطبته.
إن قولنني للتذكر للطبيعة بسهلةٌ جدلً ،وهي ثالثة فقط ،وكل ما يسمى
ب جهاز للذلكرة يقوم على هذه للقولنني:
للرتكيز.
 2للتكرلر.
 3ترلبط لألفكار.
أوالً :للرتكيز:
تصور رلسخ ولضح عن للشيء
إن أو قانون للذلكرة هو :لحلصو على ّ
للذي ترغب ف تذكره ،ومن أجل للقيام بذلك ،جيب أ جن تركز تفكريك ف
لملوضوع للذي تريد طرحه وللتحدث عنه.
فإذل أردت أن تتكلم عن لألخالق :فحدد لألركان لألساسيّة للموضع ،وركز
شديدل ،ولنطلق منها حنو للفروع ،من لألدلة ولألمثلة وحنوها.
كيزل ً
عليها تر ً
إ ّن مخس دقائق من للرتكيز للشديد تسفر عن نتائج عظيمة أكثر من قضاء
عدة أيام ف للتأمل.
عرفونك بأنفسهم ،فتنسى لسم ولحد منهم
حينما يأتيك ثالثة من للرجل ويُ ّ
بعد دقيقتني ،فليس للسبب من ضعيف ذلكرتك ،بل من ضعف تركيزك
ولهتمامك هبم.
 -يُنظر :فن لْطابة ،08-63 :مع للتصرف.
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ثانيًا :للتكرلر:

باستطاعتك أن تتذكر كمية كبرية من لملعلومات إذل كررهتا جيدلً ،فلذل أعد
كرر لملعلومات للت تريد أن تتذكرها.
وّ
ولستخدم للكلمات ولملعلومات لجلديدة ف حديثك ،ولدع للغريب بامسه إذل
أردت أ جن تتذكره.
ثالثًا :ترلبط لألفكار:

إ ّن سر للذلكرة لجليدة هو تكوين عدة أفكار مرتلبطة.
قا أحد للكتاب :كنت أستظهر لحملاضرلت غيباً ف كل ليلة ،وكان علي ف
كل ليلة أن أستعني بصفحة من لملالحظات كي ال أرتبك ،وكانت لملالحظات
تتألف من بدليات لجلمل من لحملاضرة..
مث لكتشفت وسيلة أخرى للحماية ،فحفظت أو لألحرف غيباً.
بعد ذلك خطرت يل فكرة للصور ،فتالشت مشكاليت ،وخال دقيقتني
رمست بقلمي ست صور قامت بعمل لجلمل للرئيسية متاماً ،مث رميت بالصور
بعدما رمستها؛ ألنين تأكدت أن باستطاعت إغالق عيين ومشاهدهتا ف أي
وقت.
فاحرص  -أخي لْطيب  -على ربط أركان لْطبة بصورة موجودة ف ذهن
مسبقاً ،بتسلسل منطقي يسهل عليك أن تتذكرها.
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(طريقتي بعد الخطبة)
وطريقت بعد لْطبة:

علي من للتوفيق ف أدلء لْطبة.
أوالً :أمحد لهلل تعاىل على ما ّ
من به ّ

ثانيًا :أستمع لكل خطبة ألقيتها ،لستماع ناقد ومتصيّد لألخطاء ،وباحث
عن لجلولنب للجيابيّة لتعزيزها وترسيخها ،وعن لجلولنب للسلبية لتالفيها وللبعد
عنها.
كل هذا:
و ّ

أوال :إجالالً ملقام لْطبة ،فلها قدرها ومكانتها ف للسالم.

وثانيًا :لحرت ًلما للمصلني للذين جاؤول طاعة لرهبم ،وتلبيةً لندلء خالقهم،
وحبّا لسماع ما عندي.
وما حرصي على إلقاء لْطبة لرتاال إال من هذل للباب.
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عامة للخطيب والداعي إلى اهلل)
(نصائح ّ

هذه نصائح أوجهها لك أيها لْطيب لملوفق ،وللدلعي إىل لهلل لملس ّدد:

ور ُسوخه للمؤلف ، 66 - 27 :وقد زدت عليه هنا للكثري
 ُآدلب طالب للجع جلم ُ
وسبُ ُل بنَائه ُ
من للزيادلت.
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(اجعل نُصب َع ْي نَ ْيك عامةَ الناس)

لجعل  -رعاك لهلل  -نُصب َعجي نَ جيك عامةَ للناس ،فهم لألحق ولألوىل
وحمبيك وطالبكّ :أدى بك
خبطبك ومولعظك ،ومىت رلعيت ُخنَبَ ُهم وخولصهمُ ،
ذلك إىل عدة حماذير:

األول :للتكلف ف لختيار لأللفاظ ،وتصنع للسجع ولملولضيع للت تُناسب
لألعم لألغلب من للعامة وحنوهم.
مستولهم هم دون ّ

ومعاجلة للقضايا لالجتماعيّة؛
الثاني :حرمان للعامة مما ينفعهم من لملولعظ ُ
ألنك لنشغلت مبا يهم خولصهم ،فهم يرغبون مساع لحلديث عن دقائق للعلوم
ولالستنباطات ،ولجلديد وللغريب ،وبعضهم يرغب مساع لحلديث عن للسياسة
وللغرلق ف للولقع ،ولن ينفعهم ذلك ف دينهم وال ُدنياهم.
للثالث :فساد للنيّة ،فبدالً من أن تكون خالصةً لوجه لهلل،
أصبحت مشوبةً
ج
وحمبيك ،وللنظر إىل ما يُعجبهم ويُرضيهم.
مبرلءة لْاصة ُ
إعجاب للناس خبطبك ،وتسابُ َقهم إىل لحلضور ولالستماع
فحينما ترى
َ
شك أنّك سرتلعيهم ،وختطب مبا يُرضيهم.
إليها ،ال ّ
وحينها ينزع لهلل تعاىل منك لل ركة وللقبو  ،وللنفع وللفائدة.

بأمس لحلاجة
وللو ُ
لجب عليك أ جن َختجطُب وللعامةُ أهم أهدلفك ،فهم للذين ّ
طالب للعلم فإ جن مل
إىل علمك ،وهم للذين لن يسمعول  -غالبًا  -إال منك ،أما
ُ
يستمعول إليك لستمعول من غريك.
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بل إ ّن بعضهم يستمع لستماع ناقد ومدقّق ،خبالف للعامة ،فهم يستمعون
أحق باالهتمام وللعناية؟
فأي للفريقني ّ
لستماع متلهف ُمنقادّ ،
وال يعين لهتمام لْطيب بنفع للعامة أال يتطرق ملسائل مهمة قد تكون فوق
مستوى كثري منهم ،وللت يستفيد منها بعض لملتخصصني كطالب للعلم أو
لملسؤولني وحنوهم.
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(إياك واإلعجاب بمدح الناس)
لحذر من للعجاب مبدح للناس لك ،فإ ّن للناس إذل مدحول أسرفول ،وأنت
أعلم بنفسك!
قا لبن لجلوزي رمحه لهلل :ولحملنة للعظمى مدلئح للعولم ،فكم غرت!.
يل لَر ُسو لهلل
وليس عيبًا أن تفرح بثناء للناس عليك أو على خطبك ،فقد ق َ
اس َعلَجيه؟
ت للر ُج َل يَ جع َم ُل للج َع َم َل م َن ج
صلى لهللُ َعلَجيه َو َسل َم :أ ََرأَيج َ
َ
لَْجريَ ،وَجُي َم ُدهُ للن ُ
2
ك َعاج ُل بُ جشَرى للج ُم جؤمن».
قَا َ « :ت جل َ
لحلَ َس َن ف قُلُوب
صاُ ،مث أَلج َقى لللهُ لَهُ للث نَاءَ ج
فإذَل َعم َل لملؤمن "للج َع َم َل لله َخال ً
3
ك".
ك ،فَ َفر َح ب َف ج
ضرهُ َذل َ
لستَجب َشَر ب َذل َ
ني ب َذل َ
كَ ،ملج يَ ُ
للج ُم جؤمن َ
ضل للله َوَر جمحَتهَ ،و ج
إمنا للعيب وللمث إذل دخلك للعُجب مبدحهم ،ففرحت جبهدك وعملك،
ونسبت للفضل إىل نفسك ،ومل يكن فرحك بفضل لهلل ورمحته وكرمه للذي ساق
ويسره لك.
لْري لك ،وحببه ّ
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(تكلّم بما ينفعهم في دينهم أو دنياهم)

أمسع َمن جاؤول يستمعون إىل ما عندك ما ينفعهم ف دينهم أو دنياهم،
ج
لسأَ ج نفسك أثناء للعدلد :ماذل سيستفيد للناس ف دينهم وأخالقهم إذل
وج
خرجول من لملسجد؟
ماذل سيستفيدون من للكالم ف للسياسة مثالً ،أو للكثار من لحلديث عن
ومصاهبم؟
مآسي لملسلمني ُ
وماذل سيستفيدون من طرحك ملوضوع يكتن ُفه للغموض ،بسبب حساسيّته
وخوفك من للتصريح به على نفسك ،فتأيت بالشارلت ولملعاريض للت ال يفهمها
إال خاصة لْاصة؟
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(عليك بكتب األدب والبالغة والشعر)
لحرص على كتب لألدب وللبالغة وللشعر ،فإ ّن لْطيب أحوج ما يكون
إليها ،قا لبن لجلوزي رمحه لهلل " :للتحقيق مع للعولم صعب ،وال يكادون
مأمور بأال يتعدى للصولب ،وال يتعرض ل َما
مبر لحلق ،إال أن للولع َ
ظ ٌ
ينتفعون ّ
يُ جفسدهم ،بل جيذهبم إىل ما يصلح بألطف وجه ،وهذل ُيتاج إىل صناعة ،فإن
من للعولم من يعجبه حسن لللفظ ،ومنهم من يعجبه للشارة ،ومنهم من ينقاد
ببيت من للشعر ،وأحوج للناس إىل للبالغة للولعظ ،ليجمع مطالبهم" .ل.ه
ومن فولئد للقرلءة ف هذه للكتب :أهنا تُثري للعقل مبخزون كبري من
للكلمات وللعبارلت ولحلكم ،للت من خالِلا يتطلق لْطيب باحلديث دون تعثّر،
ودون توقف بسبب نسيان كلمة كان قد زورها ،فهو ميتلك للعديد من للكلمات
لملرتلدفة ،فإذل عزبت عنه كلمة ففي جعبته للكثري من مرلدفاهتا ،وإذل نسي حكمةً
حكما كثريًة مثلها وتقوم مقامها ،وإذل نسي آية أو حديثًا لنتقل
وجد ف تخزونه ً
إىل قصة أو موقف أو حكمة تسد للفرلغ للذي أحدثه هذل للنسيان.

 -صيد لْاطر30 :
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(الحذر من اإلطالة في الخطبة)

ومن
كان للنيب صلى لهلل عليه وسلم يُ ّ
قصر لْطبة ،وكذلك فعل أصحابُه ج
جاء بعدهم.
قَا َ أَبُو َولئل رمحه لهللَ :خطَبَ نَا َعم ٌار رضي لهلل عنه ،فَأ جَو َجَز َوأَبجلَ َغ ،فَلَما نََزَ
ت
ت َوأ جَو َج جز َ
ت؟ فَ َقا َ  :إ يين َمس جع ُ
ت تَنَ ف جس َ
ت ،فَلَ جو ُكجن َ
قُ جلنَا :يَا أَبَا للجيَ جقظَان لََق جد أَبجلَ جغ َ
صَر ُخطجبَته،
ص َالة للر ُجلَ ،وق َ
صلى لهللُ َعلَجيه َو َسل َم يَ ُقو ُ « :إن طُوَ َ
َر ُسوَ لهلل َ
لُْطجبَةََ ،وإن م َن للجبَ يَان س جحًرل».
ص ُرول ج
َمئنةٌ م جن ف جقهه ،فَأَطيلُول للص َال َةَ ،ولقج ُ
كل
قولُه( :مئنة) أي عالمة( ،من فقهه) "أي مما يُعرف به فقه للرجل ،و ُّ
شيء د على شيء فهو مئنة له.
وإمنا كان قصر لْطبة عالمة على فقه للرجل؛ ألن للفقيه هو لملطلع على
حقائق لملعاين وجولمع لأللفاظ ،فيتمكن من للتعبري بالعبارة لجلزلة لملفيدة ،ولذلك
كان من متام هذل لحلديث «فأطيلول للصالة ولقصرول لْطبة ،وإن من للبيان
لسحرل» ،فشبه للكالم للعامل ف للقلوب لجلاذب للعقو بالسحر؛ ألجل ما
لشتمل عليه من لجلزللة وتناسق للداللة ،وإفادة لملعاين للكثرية ،ووقوعه ف جمازه
اسق
من للرتغيب وللرتهيب وحنو ذلك ،وال يقدر عليه إال َم جن فَقهَ ف للج َم َعاين َوتَنَ ُ
َدَاللَت َها؛ فإنه يتمكن من للتيان جبولمع للكلم ،وكان ذلك من خصائصه -
صلى لهلل عليه وسلم  -فإنه أويت جولمع للكلم.

 -روله مسلم ()001
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ولملرلد من طو للصالة للطو للذي ال يدخل فاعله حتت للنهي ،وقد كان
يصلي  -صلى لهلل عليه وسلم  -لجلمعة باجلمعة ولملنافقني ،وذلك طو بالنسبة
إىل خطبته وليس بالتطويل لملنهي عنه".
"فال ينبغي لإلنسان أن يطيل على للناس ،كلما قصر كان أحسن لوجهني:
للوجه لألو  :أال ميَل للناس.
بعضا،
بعضه ً
للوجه للثاين :أن يستوعبول ما قا ؛ ألن للكالم إذل طا ضيع ُ
2
مهضوما ُم جستَوعبًا لنتُفع به".
قصريل
ً
فإذل كان ً
وقد قيل الياس بن معاويةَ :ما فيك عيب إال كثرة للكالم ،قا  :فتسمعون
صولبا أم خطأ؟ قالول :بل صولبا ،قا  :فالزيادة من لْري خري!
قا لجلاحظ ُم جستدرًكا عليه :وليس كما قا  ،للكالم غايةٌ ،ولنشاط
ضل عن مقدلر لالحتما ودعا إىل لالستثقا ولملال
للسامعني هناية ،وما فَ ُ
مسعت لحلكماء
فذلك للفاضل هو لِلذر ،وهو لْطل وهو للسهاب للذي
ُ
3
يعيبونَه .ل.ه
قليل يُوعى ،خريٌ من كثري يُنجسى".
وما أمجل قو للقائلٌ " :
وقصر الخطبة فيه ثالث فوائد نفيسة:

األولى :لتباع للسنة.
 سبل للسالم للصنعاين282/ : - 2شرح رياض للصاحلني ،للشيخ حممد بن صاحل للعثيمني71/2 :
 - 3للبيان وللتبيني78 :
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الثانية :سهولةُ حتضري لْطبة ،وحصو ُ للرلحة للنفسية عند حتضريها ،وأثناء
إلجقائها ،وبعد للفرلغ منها.
الثالثة :للتخفيف على لملستمعني ،فيكاد يتفق للناس مجيعهم على لالرتياح

للذي يقصر خطبته ،وللنفرة ممن يُطيلها.
ولقد رأيت أن للوقت لملناسب للخطيب وللمستمعني هو بني عشر دقائق
أحب إليهم
إىل ربع ساعة ،فإ ّن للناس يكادون يتفقون على أ ّن قصر لْطبة ّ
وأخف عليهم من طوِلا.
ومما يعين على قصر الخطبة:
َّ

 عدم لالستطرلد ولالستغرلق ف للتفاصيل؛ هبدف ش ّد لالنتباه وإثارةلحلماس ،فهذل يؤدي إىل إطالة لْطبة ،ولحتما للوقوع ف لْطأ ،ونسيان
لألشياء للضرورية ف لْطبة.
فإذل لنتهيت من طرح ما تريد فال تكرر هبدف للقناع ولفت لالنتباه.
 -2عدم ذكر مرلدفات للكلمات بال حاجة.
مثا ذلك :قو لْطيب( :للعمل أفضل من للكسل) :يكفي ،فإذل قا :
وإطناب بال حاجة.
عي عند أهل للبالغة،
أفضل وأنفع وأحسن ،فهذل ٌّ
ٌ
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(ابتعد عن الغريب من الكالم)
تنّب للوحشي وللغريب من للكالم ،فالناس لن ُيتاجول منك مثل هذل
ظ ف إيرلدها وللكثار
للكالم ،ولن يُفيدهم ف شيء ،وقد يكون للنفس حظو ٌ
منها.
وقد ح ّذر لألدباءُ وللبلغاءُ لملعت رون من للوحشي وغريب للكالم.
قا إبرلهيم بن لملهدي لعبد لهلل بن صاعد كاتبه :إياك وتتبع للوحشي من
للكالم طمعاً ف نيل للبالغة؛ فإن ذلك هو للعي لألك ر ،عليك مبا سهل مع
تنبك ألفاظ للسفل.
وقا لبن رشيق :إذل كانت لللفظة خشنة مستغربة :ال يعلمها إال للعامل
لمل رز ،ولألعرليب للقح؛ فتلك وحشية ،وكذلك إن وقعت غري موقعها ،وأتى هبا
2
مع ما ينافرها ،وال يالئم شكلها .ل.ه
وصدق للقائل:
آفات تُ َساويجها
آفات ُم َق َد َرةٌ  ...ففي للبالغة ٌ
إ جن كان ف للجع يي ٌ
فال تظن "أن للبالغة إمنا هي للغرلب ف لللفظ ،وللتعمق ف لملعىن ،فإن
أصل للفصيح من للكالم ما أفصح عن لملعىن ،وللبليغ ما بلغ لملرلد ،ومن ذلك
لشتقا؛ فأفصح عن معانيه ،ومل ُيوج للسامع إىل تفسري له بعد أال يكون كالماً
ساقطاً ،وال للفظ للعامة مشبهاً ،ولذلك قا بعضهم ف وصف للبالغة :هي أن
 للعمدة البن ُرشيق 282/( - 2للعمدة .)22/
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يتساوى فيها لللفظ ولملعىن ،فال يكون لللفظ أسبق إىل للقلب من لملعىن ،وال
لملعىن أسبق إىل للقلب من لللفظ".

 -لل رهان ف وجوه للبيان ،أليب لحلسني إسحاق بن إبرلهيم للكاتب03 :
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(ابتعد عن تكلّف السجع)

هنى للشرعُ لحلكيم عن تكلّف للسجع ،وكرهه لألدباءُ وللبلغاءُ.
جاء ف للصحيحني أَن أَبَا ُهَريج َرَة رضي لهلل عنه قَا َ  :لقج تَتَ لَت جلمَرأَتَان م جن
ص ُمول إ َىل
ت إ جح َد ُ
ُه َذيجل ،فَ َرَم ج
ُخَرى حبَ َجر ،فَ َقتَ لَجت َها َوَما ف بَطجن َها ،فَ ج
لهَا جلأل ج
اختَ َ
صلى لهللُ َعلَجيه َو َسل َم أَن ديَةَ
صلى لهللُ َعلَجيه َو َسل َم ،فَ َق َ
ضى َر ُسو ُ لهلل َ
َر ُسو لهلل َ
ضى بديَة للج َم جرأَة َعلَى َعاقلَت َهاَ ،وَورثَ َها َولَ َد َها َوَم جن
َجنين َها غُرةٌ َعجب ٌد أ جَو َول َ
يدةٌَ ،وقَ َ
ب َوَال
َم َع ُه جم ،فَ َقا َ َمحَ ُل بج ُن للنابغَة ل جِلَُذ ُّ
يل :يَا َر ُسوَ لهللَ ،كجي َ
ف أَ جغَرُم َم جن َال َشر َ
3
2
صلى لهللُ َعلَجيه
لستَ َهل  ،فَمثج ُل ذَل َ
أَ َك َلَ ،وَال نَطَ َق َوَال ج
ك يُطَ ُّل  ،فَ َقا َ َر ُسو ُ لهلل َ
َجل َس ججعه للذي َس َج َع.
َو َسل َم« :إمنَا َه َذل م جن إ جخ َولن للج ُكهان» ،م جن أ ج
"قا للعلماء :إمنا ذم سجعه لوجهني:
أحدها :أنه عارض به حكم للشرع ورلم إبطاله.
وللثاين :أنه تكلفه ف تخاطبته.
وهذلن للوجهان من للسجع مذمومان ،وأما للسجع للذي كان للنيب صلى
لهلل عليه وسلم يقوله ف بعض لألوقات وهو مشهور ف لحلديث فليس من هذل؛
2
ألنه ال يعارض به حكم للشرع ،وال يتكلفه ،فال هني فيه ،بل هو حسن".

 للبخاري ( ،)6761ومسلم ( .) 00 - 2أي وال صاح عند للوالدة ليعرف به أنه مات بعد أن كان حيا.
 - 3أي يهدر وال يضمن.
 - 2شرح صحيح مسلم للنووي 70 /
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للسجع ف موضعه ،وعند مساحة
ومما ال شك فيه" :أ ّن من أوصاف للبالغة ّ
للقو به ،وأن يكون ف بعض للكالم ال ف مجيعه ،فأما أن يلزمه للنسان ف
مجيع قوله ورسائله وخطبه ومناقالته فذلك جهل من فاعله ،وعي من قائله".
للسجع ف خطابة هذل للعصر  -عصر لْلفاء للرلشدين  -كان شيئًا
"إ ّن ّ
عارضا؛ إذ كان للرسو -صلى لهلل عليه وسلم -ال يستعمله ف خطابته ،وكان
ً
ينفر منه حني يلهج به أحد حمدثيه ،كرلهية للتشبه بالكهان ف سجعهم ،وعلى
ُ
2
ذلك صار لْلفاء للرلشدون وللصحابة من بعدهم" .
ور هبَا ف مثجل قَ جوله
قا شيخ للسالم لبن تيمية رمحه لهلل :إمنَا للجبَ َال َغةُ للج َمأج ُم ُ
يساء ، ]03 :ه َي ع جل ُم
تَ َع َاىلَ { :وقُ جل َِلُ جم ف أَنج ُفسه جم قَ جوًال بَليغًا} [ ُس َورةُ للن َ
اسبَةً ل جل َمطجلُوبَ ،ويُ جذ َك ُر م َن
للج َم َعاين َوللجبَ يَان ،فَيُ جذ َك ُر م َن للج َم َعاين َما ُه َو أَ جك َم ُل ُمنَ َ
ك للج َم َعاين.
جلألَلج َفاظ َما ُه َو أَ جك َم ُل ف بَيَان ت جل َ
فَالجبَ َال َغةُ بُلُوغُ َغايَة للج َمطجلُوب ،أ جَو َغايَة للج ُم جمكن ،م َن للج َم َعاين بأ ََمتي َما يَ ُكو ُن
ني تَ جبيين َها
صَ
ودةَ ،وبَ ج َ
صاحبُ َها بَ ج َ
ني تَكجميل للج َم َعاين للج َم جق ُ
م َن للجبَ يَان ،فَيَ جج َم ُع َ
َح َسن َو ججه.
بأ ج
َس َجاع َو جلأل جَوَزلنَ ،و ج
لجلنَاس َوللتطجبيقَ ،وَجحنو ذَل َ
َوأَما تَ َكلُّ ُ
ك مما تَ َكل َفهُ
ف جلأل ج
ني َوللج ُوعاظ ،فَ َه َذل َملج يَ ُك جن م جن َدأجب ُخطَبَاء
ُّعَرلء َو ج
لُْطَبَاءَ ،وللج ُمتَ َر يسل َ
ُمتَأَ يخ ُرو للش َ
ب.
ص َحاء مجن ُه جمَ ،وَال َكا َن َذل َ
للص َحابَة َوللتابع َ
نيَ ،وللج ُف َ
ك مما يَ جهتَ ُّم به للج َعَر ُ
 لل رهان ف وجوه للبيان ،أليب لحلسني إسحاق بن إبرلهيم للكاتب06 : - 2لْطابة ،إعدلد :جامعة لملدينة للعاملية62 :

تجربتي في الخطابة

0

ظ بغَ جري فَائ َدة َمطجلُوبَة م َن للج َم َعاين،
ف للل جف َ
ك يَُز جخر ُ
ب َم جن يَ جعتَم ُد َذل َ
َو َغال ُ
للس َال َح َوُه َو َجبَا ٌن .ل.ه
َكالج ُم َجاهد للذي يَُز جخر ُ
ف ي
ُّق ف للج َك َالمَ ،وللت جقع َري ف للج َك َالم،
احةُ للت َشد َ
وقا رمحه لهللَ :ولَجي َست للج َف َ
ص َ
َوَال َس جج َع للج َك َالمَ ،وَال َكا َن ف ُخطجبَة َعلي َوَال َسائر ُخطَبَاء للج َعَرب م َن للص َحابَة
ود إ َىل ُجمَرد للل جفظ ،للذي
ف للت جحسني للذي يَعُ ُ
َس َجاعَ ،وَال تَ َكلُّ ُ
َو َغ جريه جم تَ َكلُّ ُ
ف جلأل ج
لُْطَب َوللر َسائل
َص َحاب ج
يُ َسمى ع جل َم للجبَديعَ ،ك َما يَ جف َعلُهُ للج ُمتَأَ يخ ُرو َن م جن أ ج
2
يعر .ل.ه
َوللش ج
ف لَهُ إال
ومن مجيل ما قيل ف قوله تعاىلَ { :وإ جن ميَج َس جس َ
ك لهللُ ب ُ
ضر فَ َال َكاش َ
ك خبَجري فَ ُه َو َعلَى ُك يل َش جيء قَد ٌير} :قو لبن عطية رمحه لهلل:
ُه َو َوإ جن ميَج َس جس َ
للضر» بفتح للضاد ضد
للضر» بضم للضاد سوء لحلا ف لجلسم وغريه« ،و ّ
"« ّ
للنفع ،وناب للضر ف هذه لآلية مناب للشر وإن كان للشر أعم منه فقابل لْري،
وهذل من للفصاحة ،عدو عن قانون للتكلف وللصنعة؛ فإن باب للتكلف
وترصيع للكالم أن يكون للشيء مقرتنا بالذي ُيتص به بنوع من أنولع
3
لالختصاص مولفقة أو مضادة" .ل.ه
 منهاج للسنة للنبوية66-62/0 : - 2منهاج للسنة للنبوية63/0 :
 - 3للتحرير للوجيز272 /2 :
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ِ
المفرط من الخطابة)
(أسباب التخلّص من الخوف

إجيايب يُساعد على
أمر
ٌّ
لْوف -السيّما ف للبدليةٌ -
طبيعي جدًّل ،بل هو ّ
للعناية باْطبة وللعدلد ِلا.
سليب ،ينبغي لختاذ
أمر ٌّ
لكن ج
ّ
كل خطبة ومل ّدة طويلة ٌ
لستمرلر لْوف ف ّ
لألسباب ف للتخلّص منه ،ومنها:

أوالً :لحلرص على مشاهدة للناس ،ولحلديث أحيانًا لرتاالً ،ولو رأيت
عما ف للورقة،
صعوبةً ف للبدلية ،وأخطاءً ّ
وترد ًدل ،فاستمرلرك على عدم لْروج ّ
وعدم للنظر للجمهور جبرأة يُفقد للسامعني لحلماس لكالمك ،وجيعلك تستمر
على لْوف وللوجل من لملن ر.
صرح يل بعض لْطباء للذين ِلم سنولت ف لْطابة ،ولكنهم ال
وقد ّ
عما ف للورقة وال ينظرون للجمهور ،بأهنم جيدون لْوف وللقلق عند
ُيرجون ّ
مرة أخطب ،من لِلم
كل خطبة كأنين ألَو ّ
كل خطبة ،بل ويقو  :إنين ف ّ
ّ
وللوجل!
أثر ف
ثانيًا :شرب بعض لألشربة لمله ّدئة قبل لْطبة ،كالنعناع وحنوه ،فله ٌ
تسكني للقلق ولْوف.

ثالثًا :توطني للنفس على مساع للنقد ،وللفرح بذلك؛ ليكون ُسلّ ًما للتق ّدم
وللبدلع ،وعدم لْوف من لْطأ.
فالذي يستمر معه لْوف وللقلق قد يكون من أعظم أسبابه خشية وقوعه
ف لْطأ ،ونفرته من للنقد.
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سرعا ليتدلرك
بكرل ،فال شك أ ّن لْطيب للذي يأيت ُم ً
ً
رابعا :لحلضور ُم ً
قلق وحر ٌج يدوم حىت أثناء لْطبة.
نفسه ،ويضطرب فُؤلده ،وينتابُه ٌ
للوقت سيثور ُ

02
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تفاوت زمن تحضير الخطبة)
( ُ

زمن للعدلد للخطبة ُيتلف حسب ثقافة وعلم لْطيب ،وعلى حسب
لملادة للت سيلقيها ،فال ختلو لملادةُ من نوعني:

األول :أ جن تكون علميّةً ،كاملسائل للفقهية أو للعقدية وتأصيلها ،فهذه
جيب أ جن تُعطى زمنًا يليق مبقامها ،وال ينبغي لالستهانة هبا ،وحتضريها قبل لْطبة
بساعات قليلة عند لحلاجة.
الثاني :وعظيةً أو لجتماعية وحنوها ،فهذه ال بأس بتحضريها ولو يوم
لجلمعة.
ونصيحت للمستجد ف لْطابة  -ممن مل ميلك لْ رةَ وللعلوم للكافية  :-أ جن
يستفيد ف للبدلية من خطب َمن سبقه ،ويكون للذي يستفيد منه تتصف
خطبه بثالث صفات:
لألوىل :أ جن تكون قصريًة ،حىت ال يشق عليه إلقاؤها.
للثانية :أ جن تكون سليمةً حنويًّا وعلميًّا.
للثالثة :أ جن تكون بعيدة عن للتكلف لفظًا ومضمونًا.
وال بأس مع مرور لأليام أ جن يُ َع يد أو يزيد ما يرله ُمناسبًا ،مث ُُياو بعد ذلك
مستفيدل ممن سبقه.
أ جن يكتب لْطبة بنفسه،
ً

تجربتي في الخطابة
(البع ُد عن األوامر المباشرة للمستمعين)
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تنب  -حفظك لهلل وس ّددك  -لأللفاظ للت فيها أولمر للسامعني دون
لملتح ّدث ،مثل :لفعلول أو ال تفعلول ،ولستعمل بدِلا :لنفعل  ،ولنرتك  ،وحنو
ذلك ،فهذه للصيغة تُشعر للسامعني بتولضعك ،وحببّك لْري ِلم كما ُحتبّه
لنفسك ،وأنك لست فوقهم ال دينًا وال ُخلًُقا.
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(متى يحسن ويقبح التقليد في الخطابة؟)

مادته ،فقد يُناسبه ما ال يُناسبك،
ال تقلد خطيبًا ُمعيّنًا ف أُسلوبه أو ّ
وللتقليد يُفسد إبدلعك ومولهبك ،فاخطب حسب ما أعطاك ربّك من قدرلت
ومولهب وعلم.
أما بالنسبة للمستجد على لْطابة ،فال بأس بأ جن يستفيد من غريه أسلوبًا
وماد ًة ،ولكن ينبغي أال يكون نسخةً منه ،بل جيعله عونًا له على للرقي بنفسه.
ّ
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(ال تحزن لقلّة الحضور عندك ,وال تفرح بكثرتهم)
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لعلم  -نفع لهلل بك  -أ ّن للنفس ترغب ف كثرة لملستمعني ولحلاضرين،
وخاصة من أقاربك وأصدقائك ،ورمبا سألت عن حضورهم ،أو عاتبت -ولو
بقلبك -على عدم حضور أحدهم ،فجاهد نفسك على للتخلص من هذل
للدلء ،فعدم حضوره عندك ال يعين بأنك ضعيف ،ولكن ألنه جيد للرلحة
وللفائدة عند لْطيب لآلخر ،أو لقربه من بيته ،أو ألسباب أخرى.
ولْطيب للصادق يفرح إذل مسع أن للناس ُيضرون عند غريه ،ويدعو لهلل له
خريل.
بالسدلد وللنفع ،ويُثين عليه إذل علم عنه ً
وإذل رأيت قلة لحلضور عندك وعزوف للناس عنك :فحاسب نفسك ،فقد
يكون لْلل منك ،إما من ضعف أسلوبك ،أو من ضعف لملادة للت تطرحها،
أو بسبب إطالتك للخطبة ،أو لغري ذلك من لألسباب.
ولستنصح إخولنًا صادقني ناصحني ،ولطلب منهم لحلضور عندك ،أو مساع
خطبتك ،ولطلب منهم بصدق أن يُعطوك ملحوظاهتم وآرلءَهم ،وسوف خترج
بنتائج نافعة بإذن لهلل تعاىل.

00

تجربتي في الخطابة
(أهميّةُ اإلعداد الجيد)

إذل كنت ممن يرتل لْطبة فعليك بالعدلد لجليد ِلا ،وال تتهاون أبدل ف
وسهل وقد طرحته ساب ًقا.
ذلك ،وإن بدل لك أن لملوضوع يسريٌ
ٌ
وبعض لْطباء ال يُع ّد للخطبة عدهتا ،وال يعي أهيّتها ،وُيشو فيها من
للكالم ما تنبو عن لآلذلن ،وجييء بكالم أشبه باِلذيان ،ويصدق ف هؤالء قو
للشاعر:
ويرتل للكالم وليس فيه  ...سوى لِلذيان من حشد لْطيب
فينبغي للخطيب على وجه لْصوص أن يستع ّد للخطبة أمت لالستعدلد،
"وأ جن يتقي خيانة للبديهة ف أوقات لالرتا  ،وال يغره لنقياد للقو له ف بعض
لألحول  ،فريكب ذلك ف سائر لألوقات ،وعلى مجيع لحلاالت".
وإذل كنت ممن يقرأ من ورقة فاحذر أ جن تُدلوم على أخذ خطب غريك ،فقد
ص لك ف للبدلية ،لكن ال عذر لك بعد طو لْ رة وللتجربة.
يُرخ ُ
وللعدلد لجليد من أل ّذ لألمور عند لْطباء ،بل إهنم يتشوقون ليوم لجلمعة
لطرح ما أعدُّوه وتعبول عليه.
وأما المداومةُ على عدم اإلعداد ,واالكتفاء بخطب اآلخرين ,ففيه
ات كثيرةٌ منها:
سلبيّ ٌ
أوالً :أنه يُسبب ضعف لِلمة ،وخور للعزمية ،ومهانة للنفس ،حيث تكتفي
بتقليد لآلخرين.
 -لل رهان ف وجوه للبيان ،أليب لحلسني إسحاق بن إبرلهيم للكاتب00 :
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هم تُريد إزلحته
ثانيًا :أنّه تُفقدك لحلماس وللنشاط ولللذة ،فتُصبح كأهنا ٌّ
عنك ،ويُؤثر هذل على أُسلوبك وقبو للناس لك.

ثالثًا :أ ّن للكثري من للناس يُشعرون بأ ّن لْطيب مل يُع ّد لْطبة بنفسه ،وإمنا
وم جستوله ،فال
نقلها عن غريه ،وذلك الختالف أسلوب ّ
ومادة لْطبة عن أسلوبه ُ
تكون للخطبة قبوٌ عندهم.

نفع يسري ،فالعمل للذي ال
ً
رابعا :أنك لن تنتفع منها ،وإن لنتفعت فهو ٌ
وإعدلدل سرعان ما يُنسى ويتالشى.
جيتهد ف صاحبه حبثًا
ً
طموحك ،وتعظم هتُك ،ويُنتفع من علمك  -إال ما
فلن تتق ّدم ،ولن يزدلد
ُ
شاء لهلل.-
إعدلدل جيّ ًدل ،تد أنك مل تنسها ،ولو
ولذلك لنظر إىل لْطبة للت أعددهتا ً
تعلم ما فيها ،وكأنك ألقيتها قريبًا.
رجعت إليها بعد عشر سنولت ،فإنك ُ
أما لْطب للت نقلتَها عن غريك فسرعان ما تنساها ،وجرب ذلك ،جلرجع
إىل لْطب للت مضى عليها أربع أو مخس سنولت ،ستجد نفسك نسيتها أو
يسريل مما جاء فيها.
تكاد تستذكر جزءًل ً
أيضا ف مجع مادهتا لتكون كتابًا يُنتفع به.
ولن تنتفع هبا ً
وكم من كتاب لنتفع للناس منه كان سببُه خطبةً ألقاها صاحبُها ،فكثريٌ من
لستحسانًا،
للكتب ولملؤلفات إمنا هي خطبةٌ أع ّدها ً
إعدلدل جيّ ًدل فالقت قبوالً و ج
فجعلها ُمؤلًّفا لنتفع منه للكثري من للناس.
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ولجتهد ف إعدلد لْطبة  -إذل كنت تكتبها  -وكأنك ستخرجها ف كتاب،
صحتها باالستعانة بكالم بعض لحملدثني ،ووثق
فخيرج لألحاديث ّ
وبني درجة ّ
لملرلجع ولملصادر للت رجعت إليها ،ولهتم هبا حنويًّا وإمالئيًّا ولغويًّا.

تجربتي في الخطابة

7

(العنايةُ بعالمات الترقيم)

لهتم  -إذل كنت تقرأ لْطبة  -بعالمات للوقف وللرتقيم من للفولصل
ّ
وحنوها ،ولجعل لك عالمات خاصةً تقف عندها ُمرلعا ًة لنَ َفسك ،حىت ال ُحتَرج
بكثرة للوقوف عند أماكن غري ُمناسبة.
مثا ذلك :عايل لِلمة يُرى منطلقاً بثقة وقوة وإقجدلم حنو غايته للت حد َدها
على بصرية وع جلم.
هذه لجلملة قد تكون طويلةً على بعض لْطباء ،فيصعب عليه نطقها كلها
بن َفس ولحد ،فاألوىل له أ جن يضع فاصلةً  -ولو خبط يده -على مكان يقف فيه
ُمرلعا ًة لنَ َفسه.
فيفعل هكذل :عايل لِلمة يُرى منطلقاً بثقة وقوة وإقجدلم ،حنو غايته للت
حد َدها على بصرية وع جلم.
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(أهميّةُ تنويع المواضيع)

ّنوع ف طرح لملوضوعات ،وال تقتصر على منط ولحد ،كأ جن تكون خطبك
عن أحول للقلوب ،أو عن أمور لألمة للعامة ،أو حنو ذلك.
كثري للتنويع؛ لتبعث ف نفوس للناس للشوق إىل خطبك.
بل كن َ
ولعلم أ ّن للقصص لملستقاة من للكتاب وصحيح للسنة ِلا أعظم لألثر على
يصا عليها
لملستمعني ،وفيها أعظم للدروس وللع ر ،ولملولعظ وللدرر ،فكن حر ً
مشوق ،ولستنبط منها للفولئد وللع ر.
وعلى طرحها بأسلوب ّ
وأكثر من لالستشهادلت على كالمك؛ كاملولقف وللقصص ولألمثلة للولقعيّة
وحنوها ،وإذل مل تستعملها فسيكون أسلوبك ًّ
ممال وثقيالً.
ولحرص أش ّد لحلرص على لألسلوب لألمثل ف عرض للقصص ولملولقف،
وأن تتفاعل معها بوجدلنك ،وأن يظهر ذلك على قسمات وجهك ،ون رلت
صوتك.

تجربتي في الخطابة
(أهميّةُ اكتساب مهارات وفنون اإللْقاء والتأثير)

73

لْطيب ،حيث إ ّن لْطيب
أوىل للناس باكتساب مهارلت وفنون لللجقاء
ُ
ُيتاج إىل إقناع للناس ،وش ّد لنتباههم ،كي يَ جقبلول ما يقوله ِلم.
ولْطيب صاحب لألسلوب للقوي ،ولللجقاء للبديع ينتفع به للناس -غالبًا-
علما ،وأعلى منصبًا.
أكثر ممن ال يتميّز بذلك ،ولو كان أكثر ً
فن لللجقاء ،وإن حضرها فهو
فينبغي للخطيب أ جن يستمع إىل دروس ف ّ
أفضل ،أو يقرأ للكتب للج َمعنيّة بذلك.
"ومما يزيد لْطبة ُح جسنًا على حسنها ،أن ُجييد لْطيب إلقاءها ،ونعين
بإجادة لللقاء :أن ال يستمر ف نُطقه باجلُ َمل على حا ولحدة ،بل تكون
وخ جفضه ،وتفخيمه وترقيقه،
لجلمل متفاوتةً ف مظاهرها ،من حنو رفع للصوت َ
وللوقوف عند مجلة ،أو وصله بأخرى ،وللض جغط على للكلمة أو للتلفُّظ هبا ف
َه َو َلدة ،وأنتم تعلمون أن من َهجيئَات للنطق باجلملة ما يُشع ُر بابتهاج لْطيب أو
لثق بصحتها ،ومنها ما يُالئم
حزنه ،ومنها ما يُالئم لجلمل للت يلقيها وهو و ٌ
لجلمل لملرسلةَ ُّ
لتهكم أو مزلح ،ومرجع هذل كليه إىل ذكاء لْطيب وسالمة َذ جوقه.
وجودةُ إلقاء لْطبة هي للت تعل لسماعها فضالً على قرلءهتا ف صحيفة،
للناس ف مساعها من لالرتياح وهزة
وكم من خطبة ُُيس ُن
للرجل إلقاءَها ُ
فيجد ُ
ُ
يسردها
للطَرب فوق ما جيدونه عندما يقرؤوهنا ف صحيفة ،أو يستمعون إىل من ُ
عليهم َس جرًدل متشاهبًا".
 -لْطابة عند للعرب ،حملمد لْضر حسني1 :
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وإذل كان كذلك :كان حقًّا على كل خطيب غيور على دينه أن جيتهد غاية
لالجتهاد ف للبحث عن أفضل طرق للتأثري ،وعن أسهل طرق توصيل لملعلومات
ولملولعظ ِلم.
وال ينبغي أن يرتك بابًا من أبولب للتأثري وفنون لللقاء إال طرقه ،وال ينبغي
أن يظل على طريقة ولحدة ال يغريها مدى حياته ،بل ينبغي أ جن يسأ من
ُيضرون عنده عن عيوبه ومدى تأثريه عليهم ،وُيضر للدورلت للت تنمي فيه
موهبة لْطابة ولللقاء وللتأثري.
فينبغي للعناية باألسلوب لملؤثر ف نفوس للناس ،وللتأثري فيهم ال يكون ع ر
لكتساب خ رلت علمية أو عملية ،وهي نافعة بال شك ،ولكن للتأثري ال يتوقف
على ذلك ،بل هو هبةٌ من لهلل تعاىل يهبه ملن صدق معه ،وأخلص ف طلب نفع
للناس وتبليغ رساالته ،ونصح عباده.
ومن صدق مع لهلل ووهب نفسه ووقته له ،وهب لهلل له من لطفه وفضله ما
ب ،أعطاه لهلل ما
مل يكن ف حسبانه ،ومل يَ ُد جر ف َخلَده  ،ومن أعطى لهلل ما ُُي ّ
وسخر له أسباب للسعادة
سخر لهلل له خل َقهّ ،
سخر نفسه هللّ ،
ب ،ومن ّ
ُُي ّ
وللرفعة وللتمكني.
فما بينك وبني مولهب للرب لجلليل إال صدق للعزمية ،وقوة للرلدة ف ذلت
للسعي لحلثيث لرفعة دينه
لهلل ،وترك ما حتب أنت ل َما ُيب هو جل وعال ،و ُ
وشريعته ولو أدى ذلك إىل نزو مقامك عند أهل للدنيا ولألهولء ولملناصب.
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(العناية بأداتين من أدوات التأثير :الصوت والنظر)
ِ
استعمال هاتين األداتين:
الخطيب الناجح بأمس الحاجة إلى
 -الصوت ،وهو أدلةُ للتأثري لألقوى ،ويكمل تأثريه مبرلعاة ما يلي:

متوسطًا ف رفعه وخفضه ،وسرعته وبطئه ،فال
أ -أن يكون مستوى للصوت ّ
تفعا أو
يكون منخف ً
ضا أو بطيئًا فيُصيب لملستمعني بامللل وللفتور ،وال يكون مر ً
سر ًيعا إىل درجة إزعاجهم أو عدم قدرهتم على للرتكيز ولالستيعاب.
لحدل ف
ب -أال يكون على وترية ولحدة ،فبعض لْطباء يكون صوته و ً
تفعا ضايقهم.
مجيع لْطبة ،فإن كان ضعي ًفا أصاهبم بامللل ،وإن كان قويّا مر ً
ولحلديث على وترية ولحدة :يفقد لملستمعني للتفاعل مع كالم لْطيب؛
شك فيه أ ّن للكالم لملهم
حيث لن مييزول بني لملولضع لملهمة وغريها ،ومما ال ّ
ولملؤثر ُيتاج إىل رفع ملحوظ للصوت مع تسارعه ،أو خفضه مع بطئه.
فهاما فسقها
ج -صياغة صوت ج
لجلُ َمل حسب موقعها ،فإن كانت لست ً
سياق لملستفهم ،وإن كانت تعجبًا فسقها سياق لملتعجب ،وهكذل.
د -لفتح فمك أكثر من فتحه ف حديثك لملعتاد ،فإ ّن هذل يفيد ف وضوح
تخارج لحلروف وعدم تدلخلها ،وللقدرة على للتحكم بالصوت ،ولكن دون
مبالغة ،فاملبالغة ف فتح للفم يؤدي إىل لحلماس لملفرط ،وإىل منظر غري الئق
للخطيب.
مر لْطيب
سريل ف لحلاالت للت ُيسن فيها للتوقف" ،فإذل ّ
ه -للتوقف ي ً
مهمة يرغب ف ترسيخها ف أذهان مستمعيه :توجه إليهم ،وأحدق
بفكرة ّ
بعيوهنم مباشرة للحظة ،دون أن يقو شيئاً.
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وهذل للصمت لملفاجئ له أثر كبري عليهم ،حبيث جيذب لنتباههم ،وجيعل
ومتحفزل ملا سيعقب ذلك للصمت.
منتبها
ً
كل ولحد منهم ً
لكن جيب أن يكون للتوقف بشكل طبيعي ،ومن دون تكلف".
صلى لللهُ َعلَجيه َو َسل َم
مثال ذلك( :بَ َع َ
ث َعل ٌّي َرض َي لللهُ َعجنهُ إ َىل للن ي
يب َ
ني بعض أصحابه.
ذهب ،فَ َق َس َم َها بَ ج َ
بقطعة من َ
فَأَقج بَ َل َر ُج ٌل فَ َقا  :لتق لللهَ يَا َر ُسوَ للله!()...
صلى لهللُ َعلَجيه َو َسل َم!!
يا ِلا من جرأة وقلة أدب ف ّ
حق للصادق لألمني َ

صلى لهللُ َعلَجيه َو َسل َم ُمتع يجبًا من هذه لجلُرأة وللوقاحةَ )...(:م جن
ولذلك قَا َ َ
ت ،أَيَأج َمنُين لللهُ َعلَى أ جَهل جلأل جَرض فَ َال تَأج َمنُوين؟)
صجي ُ
يُطع لللهَ إ َذل َع َ

ما بني للقوسني يشري إىل وقفة يسرية؛ ألن لملقام يقتضي ذلك لش ّد لنتباه

لملستمعني ،وتشويقهم ل َما سيُقا بعدها.
أسلوب تعجب ،فاملقام يقتضي أ جن يصوغ
وللذي باللون لألمحر كان
َ
لْطيب هذه للعبارة صياغة متعجب.

أسلوب لستفهام إنكار ،فاملقام يقتضي أ جن يصوغ
وللذي باللون لألزرق كان
َ

لْطيب هذه للعبارة صياغة مستفهم منكر.

 -فن اإلعداد واإللقاء ,للرائد :سامي الحمود , 41 :مع التصرف.
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 -2النظر ,وذلك بتوزيع للنظر على عموم لملستمعني ،وبأ جن تتفاعل بعينيك

مع لحلديث للذي تتكلم به ،ويكون ذلك:
أ -بااللتفات لليسري ميينًا ومشاالً ،دون لملبالغة ف لاللتفات سرعةً أو وكثرًة،
فإنه ال يستحسن من لْطيب على وجه لْصوص؛ ألنه يد على تغليب
ؤدي ذلك إىل عدم للدقة ف للرتكيز.
لْطيب لعولطفه وتسلّطها عليه ،ويُ ّ
يسريل ،وحركات للعني ِلا أعظم لألثر
ب -بفتح للعني أو للضغط عليها ً
على لحلاضرين ،ويستلهمون منها معان قد ال يُفصح عنها لللسان ،وصدق
للقائل.
للعني تبدي للذي ف نفس صاحبها  ...من لحملبة أو بغض إذل كانا
وللعني تنطق ولألفوله صامتةٌ  ...حىت تَرى من ضمري للقلب تجب يَانا
وللصوت وللنظر ها ركنان أساسيّان من أركان تأثري لْطيب على
لملستمعني ،وبدوهنما يفقد للقدرة على إيصا ما يريده ِلم ،ويفقد للقدرة على
إقناعهم ،وش ّد لنتباههم ،ومحاسهم ونشاطهم.
تكلف ،خبالف
لكل خطيب أ جن يستعملهما دون حرج وال
ّ
وبالمكان ّ
بعض لألدولت للت قد ال تناسب خطيب لجلمعة ،ومنها:
 حتريك لليدين. -2تعابري للوجه.
لملتحدث ولق ًفا على مسرح وحنوه.
 -3حركة لجلسد باملشي وحنوه إذل كان
ُ
وغريها من لألدولت.
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وللذي ُيطب من ورقة ال يكاد ُجييد مهارة للصوت وللنظر ،سوى مهارة
للتحكم مبستوى للصوت.
وهذل من أعظم مساوئ لْطابة بورقة.
وإين أجزم لو أن َمن ُيطب بورقة ذلق لذةَ لْطابة لرتاال ،وحالوة
لستعما هذه لملهارلت ،ولذ َة محاس وتأثُّر لملستمعني ،ولذ َة للطالقة ف للكالم
جرب
وللقدرَة على لالستحضار :لندم على سنولت مل ُيطب فيها لرتاالَ ،
ومن ّ
مثل تربت :عرف مثل معرفت.

تجربتي في الخطابة
(ال تلتزم صيغةً معيّنة لم تثبت بالسنة الصحيحة)
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ظن
ال ينبغي لاللجتزلم بصيغة معيّنة إال ما ثبت بالسنة للصحيحة ،حىت ال يُ ّ
بأهنا سنة ،ومع ذلك فالسنة ترك للسنة أحيانًا؛ لئال يعتقد للناس وجوهبا ،فكيف
شرعا!.
بالجتزلم ما مل يثبت ً
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(العنايةُ بمخارج الحروف ِ
وعدم تداخلِها)
ي
أثريل بالغًا
لحرص على أن تلفظ باحلروف ُمتَ َمكنَةً من تخارجها ،فإ ّن لذلك ت ً
ف للفصاحة وللبيان وقوة للكالم.
لْطيب باحلروف ُمتَ َم يكنَةً من
يم لْطبة ويكسوها َرجونَ ًقا ،أن يلفظ
ُ
"ومما يُق ُ
فيأسف لْطيب على
تخارجها ،وقد كان للعرب ُيتفلون هبذل للوجه من لحلُ جسن،
ُ
للنطق ببعض لحلروف على
سقوط شيء من أسنانه ،وإمنا يأسف ألنه يَ ُفوتُه ُ
وجهها للصحيح.
لملنابر ما
سقطت ثنايا عبد لمللك بن مرولن فَ َشدها بالذهب وقا " :لوال ُ
ت.
باليت مىت َس َقطَ ج
ُ
لحلرف أو
ينطق باأللفاظ ف َع َجل حىت يَص َل
َ
ومما يؤخذ به لْطيب أن َ
ظ لألو ف موضعه ،ولألدب لجلميل
ظ بأخيه قبل أن يستقر
لحلرف أو لللف ُ
لللف َ
ُ
ص َل للكلمات تفصيالً".
أن مي يكن لحلروف متكينًا ،ويف ي
كالم أفصح لْليقة صلولت لهلل عليه ،قالت أم لملؤمنني عائشة
وكذلك كان ُ
يث
صلى لهللُ َعلَجيه َو َسل َم َملج يَ ُك جن يَ جس ُرُد لحلَد َ
رضي لهلل عنها :إن َر ُسوَ للله َ
2
َك َس جرد ُك جم.
وأهل للتجويد يُ جعنَون مبخارج لحلروف ،فلذل ينبغي للخطيب لحلصيف أ جن
جمود متقن ،ويطبق ما تعلّمه ف تالوة للقرآن ف ُخطبه.
يقرأ للقرآن على قارئ ّ
 لْطابة عند للعرب ،حملمد لْضر حسني01 : - 2روله للبخاري ( ،)3600ومسلم (.)2213
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فإذل نطقت للقاف فانطقها مفخمة ،وإذل نطقت حبرف مش ّدد فانطقه
كذلك ،وم ّد لملدود للطبيعيّة مقدلر حركتني ،وهكذل لفعل ف بقية لحلروف.
"فالذي يعتاد على قرلءة للقرآن ُجم ّوًدل ،حبيث يُعطي لحلروف حقوقها
وقعا ف للنفوس ،وأمجل وأبلغ وأوضح.
كالمه أعظم ً
وصفاهتا يكون ُ
ظاهرل ف فصاحة لملتكلم
تأثريل
وباألخص :لملدود للطبيعية ،فإن ِلا ً
ً
ولْطيب ،حيث َخترج كلماته ولضحة فصحية ،وهي مهمة ملن يُعاين من للسرعة
ف للكالم ،حيث تفصل بني لحلروف مما يُسبب عدم لختفاء بعض لحلروف
بسبب للعجلة وللسرعة ،وأعرف من يُعاين من ذلك أشد للعناء ،حىت يُرى ذلك
عليه أثناء حديثه للناس ف لْطابة وللكلمات وغريها ،فاعتىن حبروف لملدود
متاما ولحلمد هلل".
وأتقنها فزل عنه ذلك ً

 -للج َم َسائ ُل للج ُمهمةُ ف للت ججويد و جلأل جحُرف للسجبعة للمؤلف73- 72 :
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وأهم المواضيع التي يجب على الخطيب طرقها)
(
ُ
مقصود الخطبةّ ,

قا للعالمة لبن للقيم رمحه لهلل :ومن تأمل خطب للنيب صلى لهلل عليه وسلم
وخطب أصحابه ،وجدها كفيلة ببيان لِلدى وللتوحيد ،وذكر صفات للرب جل
جالله ،وأصو للميان للكلية ،وللدعوة إىل لهلل ،وذكر آالئه تعاىل للت حتببه إىل
خلقه ،وأيامه للت ختوفهم من بأسه ،ولألمر بذكره وشكره للذي ُيببهم إليه،
فيذكرون من عظمة لهلل وصفاته وأمسائه ما ُيببه إىل خلقه ،ويأمرون من طاعته
وشكره ،وذكره ما ُيببهم إليه ،فينصرف للسامعون وقد أحبوه وأحبهم ،مث طا
للعهد وخفي نور للنبوة ،وصارت للشرلئع ولألولمر رسوما تقام من غري مرلعاة
حقائقها ومقاصدها ،فأعطوها صورها وزينوها مبا زينوها به ،فجعلول للرسوم
ولألوضاع سننا ال ينبغي للخال هبا ،وأخلول باملقاصد للت ال ينبغي للخال
هبا ،فرصعول لْطب بالتسجيع وللف َقر ،وعلم للبديع ،فنقص بل عُدم ُّ
حظ
للقلوب منها ،وفات لملقصود هبا .ل.ه
وقا رمحه لهلل ف حديثه عن مقصود لْطبة :يقصد هبا للثناء على لهلل
ومتجيده ،وللشهادة له بالوحدلنية ولرسوله صلى لهلل عليه وسلم بالرسالة ،وتذكري
للعباد بأيامه ،وحتذيرهم من بأسه ونقمته ،ووصيتهم مبا يقرهبم إليه وإىل جنانه،
وهنيهم عما يقرهبم من سخطه وناره ،فهذل هو مقصود لْطبة ولالجتماع ِلا.
2
ل.ه
 زلد لملعاد ف هدي خري للعباد2 8-281 / : - 2زلد لملعاد ف هدي خري للعباد300 / :
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وقا للشيخ صاحل للفوزلن حفظه لهلل" :وبعض لْطباء أو كثري منهم جيعل
لْطبة كأهنا موضوع إنشاء مدرسي  ،يرتل فيه ما حضره من للكالم مبناسبة
وبدون مناسبة  ،ويطيل لْطبة تطويال ممال  ،حىت إن بعضهم يهمل شروط
لْطبة أو بعضها  ،وال يتقيد مبولصفاهتا للشرعية  ،فهبطول باْطب إىل هذل
لملستوى للذي مل تعد معه مؤدية للغرض لملطلوب من للتأثري وللتأثر وللفادة .
وبعض لْطباء يقحم ف لْطبة مولضيع ال تتناسب مع موضوعها  ،وليس
من لحلكمة ذكرها ف هذل لملقام  ،وقد ال يفهمها غالب لحلضور  ،ألهنا أرفع من
مستولهم  ،فيدخلون فيها لملولضيع للصحفية ولألوضاع للسياسية وسرد لجملريات
للت ال يستفيد منها لحلاضرون .
فيا أيها لْطباء ،عُودول باْطبة إىل لِلدي للنبوي  ،لََق جد َكا َن لَ ُك جم ف َر ُسو
ُس َوةٌ َح َسنَةٌ ،ركزول مولضيعها على نصوص من للقرآن وللسنة للت تتناسب
للله أ ج
مع لملقام  ،ض يمنوها للوصية بتقوى لهلل ولملوعظة لحلسنة  ،عاجلول هبا أمرلض
جمتمعاتكم بأسلوب ولضح تختصر  ،أكثرول فيها من قرلءة للقرآن للعظيم للذي به
حياة للقلوب ونور للبصائر" .ل.ه

 -لمللخص للفقهي83/ :
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(الحرص على رب ِ
اطة الجأش أثناء الخطبة)

البد أن تكون هادئًا أثناء لْطبة ،وال يأخذك لحلماس فتخرج عن لملوضوع،
أو تتكلم بكالم قد تندم عليه بعد ذلك ،وإذل لشتد محاس لْطيب فإنه سيفقد
ف للغالب تركيزه وللتحكم بكالمه ،ورمبا عال صوته إىل ح ّد إيذلء كثري من
لملستمعني.
فالب ّد أن يكون "لْطيب رلبط لجلأش  ،أي ساكن للنفس جدلً ،ال يعرتيه
لحلماس للشديد ،وال يُسيطر عليه لْوف لملفرط ،وها سبب للرتاج وللزلل.
ُ
متهله ف
وعالمة سكون نفس لْطيب ورباطة جأشهُ :
هدوؤه ف كالمه ،و ّ
2
منطقه".

ت لل َق جلب َال يَجرتاع َوَال
 لجلَأجش :للقلب ،وللن جفس ،ولجلَنَان .يقا  :فَُال ٌن رلب َُي ثَاب ُ
ط لجلَأجش :أ ج
للعظائم وللشدلئد .للنهاية ف غريب لحلديث ولألثر البن لألثري ،232/ :مادة جأَش.
يجنزعج َ
 - 2كتاب للصناعتني ،أليب هال للعسكري2 :
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أمر طبيعي)
(القلق والتوتر في بداية ارتجال ُ
الخطَب ٌ
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لخطَب قلقا وخوفا ،وهذل أمر طبيعي جدًّل ،ومما
ستجد ف أولئل لرتالك ل ُ
ال ريب فيه أنك مع كثرة تعلّقك باهلل وتوكلك عليه ودعائك للصادق ،وطو
لملمارسة :سيزو لْوف متاما ،إىل أن تصل إىل مرحلة لالستمتاع ف لْطبة،
وترقُّب يوم لجلمعة لتذوق لذة لْطابة ،وال أقو هذل إال عن تربة.
"فتحمل ضيق لجل ّد ف للبدليات ،لتحصل على فضاء للنعيم ولملكانة
وللسعادة ف للنهايات.
وقل ف نفسك :ما بعد للضيق إال للفرج ،وما بعد للتعب إال للرلحة ،وإمنا
كل ولرد
هو ص ر ساعة ،فاص ر وصابر ،لتعلو لملنابر،
َ
وتصدح بالدعوة بني ّ
ين َآمنُول مجن ُك جم
وصادر ،وصدق لهلل ومن أصدق من لهلل قيالً{ :يَ جرفَع لللهُ للذ َ
ين أُوتُول للجع جل َم َد َر َجات}.
َوللذ َ
أمرل أو ثناء على
وألجل ذلك ذُكر للص رُ ف للقرآن ف حنو تسعني موضعا ً
أهله ،أو جزلءً ِلم.
ولكي نعلم أهّية للص ر وضرورته لصالح أمر للدين وللدُّنيا :تأمل كيف
تكررت كلمة للص ر ف قصة موسى عليه للسالم مع قومه:
قا قوم موسى لفرعون حني ه ّددهم بالقتلَ { :وَما تَ جنق ُم منا إال أَ جن َآمنا
ني}.
صجب ًرل َوتَ َوف نَا ُم جسلم َ
بآيَات َربينَا لَما َجاءَتج نَا َرب نَا أَفجر جغ َعلَجي نَا َ
ض لله يُورثُ َها
لستَعينُول بالله َو ج
لص رُول إن جلأل جَر َ
مث قا موسى ل َق جومه ُمثبّتًا ِلم { :ج
ني}.
َم جن يَ َشاءُ م جن عبَاده َوللج َعاقبَةُ ل جل ُمتق َ
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علوهم ومتكينهم ف لألرضَ { :وأ جَوَرثجنَا
مادحا ِلم ُ
مث قا تعاىل ً
ومبيّنًا سبب ّ
ت
ين َكانُول يُ جستَ ج
ض َع ُفو َن َم َشار َق جلأل جَرض َوَمغَاربَ َها للت بَ َارجكنَا ف َيها َوَمت ج
للج َق جوَم للذ َ
صبَ ُرول}.
ك ج
ت َربي َ
َكل َم ُ
يل مبَا َ
لحلُ جس َىن َعلَى بَين إ جسَرلئ َ
ففي هذل أوضح دليل على أ ّن جناح للنسان وفالحه وبلوغه أعلى لملرلتب:
موقوف على ص ره على لألمر للنافع للذي يطلبُه.
ٌ
للنصر مع للص ر ،وثبت بتجارب لألبطا أ ّن
وقد جاء للوعد للصادق أن َ
للظّفر بالنّصر ص رُ ساعة.
للرسوخ ف للعلم ص رُ ساعة.
وكذلك
ُ
ولالنتصار على للنفس وللشيطان ص ر ساعة.
ثبات عند للصدمة لألوىل ص ر ساعة.
ولل ُ
وكسب للصفات لحلسنة من لحللم وللكرم ولليثار ص ر ساعة.
وللقدرةُ على لرتا لْطب ومولجهة لجلماهري للغفرية برباطة جأش وإقدلم
ص ر ساعة.
وصدق للقائل:
أيت وف لأليام تربةٌ  ...للص ر عاقبةً حممودةَ لألثر
ّ
إين ر ُ
فاز بالظفر"
من جد ف أمر ُياولهُ  ...و
لستصحب للص َ ر إال َ
وقل ج
َ

ت ف َحيَايت للمؤلف2 1-2 0 ،0 :
ت هبا َو َغي َر ج
 عبَار ٌلت تأث جر ُ
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(الخاتمة)
كتبت هذه لْولطر وللتجارب وللنصائح رلجيًا من لهلل تعاىل أن تكون عونًا
يل ولغريي على أدلء هذه لألمانة للعظيمة ،ولملسؤولية للكبرية ،وللرسالة لْطرية،
ولملنصب للشريف ،ولملقام للج ُمنيف ،أال وهو خطبة لجلمعة.
وآخر دعولنا أن لحلمد هلل رب للعاملني ،وصلى لهلل وسلم على نبيّه للناصح
لألمني ،وعلى آله وأصحابه أمجعني.
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الفهارس:
.
.2
.3
.2
.6
.0
.7
.0
.1
. 8
.
. 2
. 3
. 2
. 6
. 0
. 7
. 0
. 1

(لملقدمة)
(أهيّةُ لْطبة)
(مالئكة للرمحن تستمع لك ،فاقدر ِلا قدرها)
(أنولع لْطباء)
(للصعوبات للت ولجهتها ف بدلية عملي ف لْطابة)
(قصةُ لنتقايل من قرلءة لْطبة إىل لرتاِلا)
(وجه للشبه بني للعقل وخزلن لملاء)
(لملقصود باالرتا )
(مزيا لالرتا وآفات للقرلءة من ورقة)
(للفولئد للت وجدهتا ف لرتا لْطابة)
سهل وتذلّل للطريق حنو لالرتا )
مخس خطولت تُ ّ
( ُ
وسبُ ُل لَْالص منها)
(للسلبيات ف لرتا لْطابةُ ،
(طريقت قبل لْطبة)
(طريقت أثناء لْطبة)
(مهارلت حتسني للذلكرة)
(طريقت بعد لْطبة)
عامة للخطيب وللدلعي إىل لهلل)
(نصائح ّ
(لجعل نُصب َعجي نَ جيك عامةَ للناس)
(إياك وللعجاب مبدح للناس)

تجربتي في الخطابة

01

.28
.2
.22
.23
.22
.26
.20
.27
.20
.21
.38
.3
.32
.33
.32
.36
.30
.37
.30

(تكلّم مبا ينفعهم ف دينهم أو دنياهم)
(عليك بكتب لألدب وللبالغة وللشعر)
(لحلذر من للطالة ف لْطبة)
(لبتعد عن للغريب من للكالم)
(لبتعد عن تكلّف للسجع)
(أسباب للتخلّص من لْوف لملفرط من لْطابة)
تفاوت زمن حتضري لْطبة)
( ُ
للبعد عن لألولمر لملباشرة للمستمعني)
( ُ
(مىت ُيسن ويقبح للتقليد ف لْطابة؟)
(ال حتزن لقلّة لحلضور عندك ،وال تفرح بكثرهتم)
(أهيّةُ للعدلد لجليد)
(للعنايةُ بعالمات للرتقيم)
(أهيّةُ تنويع لملولضيع)
(أهيّةُ لكتساب مهارلت وفنون لللجقاء وللتأثري)
(للعناية بأدلتني من أدولت للتأثري :للصوت وللنظر)
(ال تلتزم صيغةً معيّنة مل تثبت بالسنة للصحيحة)
(للعنايةُ مبخارج لحلروف وعدم تدلخلها)
أهم لملولضيع للت جيب على لْطيب طرقها)
(
ُ
مقصود لْطبة ،و ّ
(لحلرص على رباطة لجلأش أثناء لْطبة)

.31

أمر طبيعي)
(للقلق وللتوتر ف بدلية لرتا لُْطَب ٌ

18

.28
.2

تجربتي في الخطابة
(لْامتة)
للفارس

