إعداد ا طيب بن اموهبة والتدريب
أ.د طلعت مد عفيفى سام

صدق اه العظيم

عميد كلية الدعوة اإسامية جامعة آزهر
بسم اه الرمن الرحيم
ُقُل ه ِذ ِ سبِيلِي أ َْدعو إِ ََ الل ِه علَى ب ِ
ص َرٍة أَنَا َوَم ِن ات بَ َع ِِأ
ُ
َ َ
َْ َ
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بسم اه الرمن الرحيم مقدمة ا مد للّه رب العامن ،والعاقبة للمتقن ،وا عدو إا على الظامن.
وأشهد أن ا إله إا اللّه وحد ا شريك له ،جعل نعمة البيان صدر نعمه ال تفضل ها على
عباد  ،فقال سورة الرمن ،وال َ تشتمل على تذكر اإنسان ب عم اه عليه:
ُ1أ
ُالر ْمَ ُن َعلم الْ ُق ْرآن َخلَ َق ِْ
اإنْ َسا َن َعل َمهُ الْبَ يَا َنأ
َ
وأشهد أن مداً عبد اللّه ورسوله ،وصفيه وخليله ،وهبه ربه ملكة البيان ،وآتا جوامع الكام ،فكان
أفصح ال اس لساناً ،وأعظمهم خطاباً .صلوات ر وسامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته
ومن سار على هجه واستمسك بس ته ،وع ا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الرمن .
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وبعد:
 -1فإن الدعوة إَ اللّه تبارك وتعاَ من أشرف آعمال وأجلها ،وصدق اه إذ يقول:
ُ2أ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ن أ
صا ًِا َوقَ َ
ال إِ ِنِ م َن الْ ُم ْسلم َ
ُ َوَم ْن أ ْ
َح َس ُن قَ ْوًا ِ ْن َد َعا إِ ََ الله َو َعم َل َ
أي :ا أحد أحسن ِن يفعل ذلك .وتشر آيات القرآن الكرم إَ أن الفاح وال جاح حليف من يهب
نفسه هذا العمل ،ويوظف طاقته من أجله ،و هذا يقول رب العزةَ ُ :ولْتَ ُك ْن ِمْ ُك ْم أُمةٌ يَ ْدعُو َن إِ ََ ا َِْْر
ُ3أ
ِ
ك ُه ُم الْ ُم ْفلِ ُحو َنأ
َويَأْ ُم ُرو َن بِالْ َم ْع ُروف َويَْ َه ْو َن َع ِن الْ ُمْ َك ِر َوأُولَئِ َ
 -2وتت وع وسائل الدعوة إَ اللّه تبارك وتعاَ ،ومع ت وعها تبقى ا طابة من أبرز تلك الوسائل

نشر اإسام ،وتبليغ دعوته وتعاليمه إَ ال اس ،ومن أدلة أميتها اهتمام اإسام بشأها ،حيث جعلها

 )1سورة الرمن -اآيات ُ4 -1أ
 )2سورة فصلت – اآيةُ33أ
 )3سورة آل عمران -اآية ُ104أ

واجبة مع فربضة ا معة و صاة العيدين ،وذلك ما يرتبط ها من هدف سام وغابة عظيمة حياة
امسلمن ،إضافة إَ استعمال ا طابة كل أمر ذي بال ،فهي لسان العزاء امآم ،وسبيل امشاركة
آفراح والتها  ،وهى عدة امصلح وساح الداعي كل موطن تاج فيه إَ البيان.
 -3ويرتبط اح ا طابة  -كوسيلة من وسائل الدعوة  -على مدى توفيق اللّه تعاَ للخطيب
اضطاع هذ امهمة الصعبة ،و مله للمسئولية بكفاءة واقتدار ،فهو فارس اميدان ،ومن خاله تتحقق
اات عدة،
آهداف .والتاريخ حافل بكثر من آماء ال معت ماء ا طابة
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كالدعوة واإصاح ااجتماعي واإصاح السياسي وقيادة ا يوش  . . .ا  ،وكان ها آثر البارز
ص اعة ا ياة ،وتغير رى التاريخ.

 -4ومن ه ا تبدو أمية إعداد أجيال من آمة لتتوَ هذ امهمة ،يث يتم تعهدهم بالتدريب
واممارسة ،ومع مرور الوقت تصقل مواهبهم ،ويتحسن أداؤهم.
حيت كان يتم إعدادهم قبل أن يبدأوا مهامهم الدعوة إَ اللَه
ول ا رسل اللّه وأنبيائه أسوة حس ةْ ،
تعاي ،وعلى سبيل امثال نذكر ما كان من شأن سيدنا موسى حن أرسله اللّه إَ فرعون ،وكان آمر

يستدعى إعداداً خاصاً ،فتوجه سيدنا موسى إَ ربه قائاً:
ُ1أ
احلُ ْل ُع ْق َد ًة ِم ْن لِ َساِ يَ ْف َق ُهوا قَ ْوِيأ
ُقَ َ
ال َر ِ
ص ْد ِري َويَ ِس ْر ِي أ َْم ِري َو ْ
ب ا ْشَر ْح ِي َ
 -5وإن ِا يساعد على التفوق هذا اجال أسباب عدة ،ومن بن تلك آسباب:

الوقوف على قواعد ا طابة ،واإمام بأصول هذا الفن ،والذي يساعد ا طيب على ت ظيم أفكار ،
اطبة ا ماهر والتأثر عليهم ،و ذر من
وترتيب معلوماته ،ويوقفه على أنفع آساليب وأجداها
العوامل ال تقلل من فائدته ،وتضعف تأثر .
-6ويسعد أن أقدم هذ الدراسة ال تستهدف إمام طالب العلم بأهم قواعد ا طابة لاست ارة ها،
وااستفادة م ها
وحرصت علي الركيز.

سن أدائه بإذن اللّه تعاَ ،وقد أميتها "إعداد ا طيب بن اموهبة والتدريب"
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الشديد هذ الدراسة على ا وانب العملية إعداد ا طيب ،وأضربت عن كثر من امباحث ال
تقل فائدها العملية لطالب العلم ،كالتعريف بالعلم وتاريخ نشأته  ،وأنواع ا طب  . . . . . .ا .
وا أدعي أنِ هذا اجال جئت ديد ،وإما نظرت ما كتبه السابقون  -جزاهم اه خرا  -ف هلت
من معي ة ،واغرفت من ر  ،فأنا مدين هم بالفضل بعد اللّه تبارك وتعاَ ،وإذا كان من ميزة هذا
 )1سورة طه  -اآيات ُ28 - 25أ

البحث  -حسبما أرى فهي الركيز على ا وانب العملية واإعراض عما سواها ،مع ربط ذلك  -ما
أمكن  -بالواقع امعاصر ،وصياغة امعلومات بطريقة مبسطة ،ت أى عن التعقيد ،وتبعد عن الغريب،
أن يكون

وتشوق طالب العلم إَ أن وض هذا اجال ،و تهد
تعاَ.
 -7وقد م تقسيم هذا البحث إَ مقدمة  ,وثاثة فصول  ،وخامة.
أما امقدمة فقد اشتملت على أمية اموضوع وع اصر البحث فيه.

مصاف امرزين فيه بإذن اللّه

وأما الفصول الثاثة فقد ت اول كل ،واحد م ها جانبا من ا وانب ال تقوم عليها ا طابة ،و هي
ُا طيب ,ا طبة ,امستمعونأ.
وأما ا امة فقد اشتملت على نتائج البحث وأهم التوصيات.
أسأل اه تبارك وتعاَ أن عل هذا العمل ميزان حس ات ا ,وأن عله حجة ل ا ا علي ا ,وأن ي فع به
طاب العلم كل مكان ,وأن يغفر ي ولوالدي وٓساتذي وميع من هم حق علي ,ولسائر امؤم ن
وامؤم ات ,إنه وي ذلك والقادر عليه ,وآخر دعوانا أن ا مد ه رب العلمن.
أ.د /طلعت مد عفيفى سام
عميد كلية الدعوة اإسامية بالقاهرة
جامعة آزهر
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الفصل آول ا طيب
ً ويشتمل على امباحث التالية:
ُ1أ مكانة ا طيب وم زلته .
ُ2أ مقومات ا طيب العقلية.
ُ3أ مقومات ا طيب آخاقية.
ُ4أ مقومات ا طيب البيانية.
ُ5أ مقومات ا طيب الشكلية.
ُ6أ حاجة ا طيب إَ اممارسة والتدريب.
ُ7أ ماذج من خطب ال صلى اه عليه وسلم وا لفاء الراشدين كم طلق للتدريب واممارسة.
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امبحث آول
مكانة ا طيب وم زلته
<>12
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مكانة ا طيب وم زلته ِا يعن ا طيب عن ااضطاع مهمته و مل مسئوليته أن يعرف عظم الرسالة
ال يتحملها,ومدى التأثر الذي دثه إذا أخلص عمله.

ومكن تلخيص ذلك فيما يلي:
 -1مثل ا طيب موقفه رسول اه صلى اه عليه وسلم ،وي وب ع ه

دعوة آمة إَ ما فيه خر

الدنيا واآخرة ,وي درج بذلك سلك امصلحن الذين قال اه فيهمُ :إنا ا نضيع أجر امصلحنأُ1أ.
 -2يوجه ا طيب مته ويؤدي رسالته مع أشرف أجزاء اإنسان .روحه وعقله وقَلبه وضمر  ،وهو هذا
ويرد من شرد م هم عن ا ادة ،مع عظيم حبهم له ،وميل تقديرهم
يقوم ما اعوج من سلوك ال اسُ ،
ٌ
ل صحه ،وبذلك يؤدى ا طيب خدمة جليلة جتمعه ،ا تقل شأنا  -بل تزيد  -عن أفراد كثرين يقدر
اجتمع خدماهم .يقول الدكتور عبد ا ليل شل ُأنت  -يا خطيب امسجد  -أشد فاعلية نفوس
ا ماهر م ن رجل البوليس ا اكم ،ورجل امباحث امستطلع ،والوزير اآمر  . . .إنك تقتلع جذور الشر
من نفس اجرم وتبعث نفسه خشية اه وحب ا ق والعدل ومعاونة ال اس والتخلي عن شيء من
حقوقه مرضاة لْخرين ,فأنت توفر على رجل البوليس والقائم على أمن الدولة جهدا كبرا وأعماا
شاقة ,وإن كانوا ا يشعرون .ال اس ا افونك ,ولك هم لونك و بونك  .إن ميدان عملك هو
إصاح الضمائر
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وإيقاظ العواطف ال بيلة نفوس ال اس ،فعملك هو نفخ الروح آجساد ،وبث ا ياة آفرادأ ُ2أ.
 -3يقف ا طيب من مستمعيه موقف آمر ،و لس ال اس ت قدميه لس الطاب أو التاميذ،
يرمقونه بأنظارهم ،ويشرئبون إليه بأع اقهم ،ويلتزمون نصيحته ،ويأمرون بأمر  ،وكل هذا يعر عن مو
رسالة ا طيب وعظم م زلته ال يفوق فيها من سوا من سائر ال اس .يقول الشيخ على فوظ" :ما
أعظم مكانة ا طيب ال فوس ،وأنفذ كامه القلوب ،وأشد إثارته للعواطف ،وا طيب أمر القوم
الذي تتجه و أنظارهم و دق به أبصارهم ،وتلتف حوله قلوهم ،وترامى إليه آماهم ،يستلي هم بالقول
إذا قسوا ،ويستخضعهم به إذا عصوا ،ومتلك نفوسهم بالرغبة تارة وبالرهبة أخرى ،وب فخ فيهم وقت
ا اجة روح ا ماس ،فيقذف هم ا بال فيدكوها بن يديه ،وبلن هم بالقول فإذا استوهبهم آموال -
بل آرواح  -وهبوها له  .فواه إها مكانة سامية ,وسلطان نافذ القوة آرواح ,ا يدانيه نفوذ آمراء
وقوهم ا روتية آجسام"ُ3أ ولعل من ام اسب هذا امقام أن نشفع الكام ال ظري ببعض
الكلمات وامواقف العملية ال تدعم نفوس ا أمية ا طابة ،وتؤكد على دورها امؤثر تغير رى
آحداث ،ونبدأها ببعض الكلمات:
 )1سورة آعراف – اآية ُ170أ
 )2ا طابة وإعداد ا طيب ُص498أ بتصرف  -طبعة ثانية س ة 1982م  -دار القلم  -الكويت
 )3فن ا طابة ,وإعداد ا طيب ص 29بتصرف  -طبعة دار اعتصام  -بدون تاريخ

أ -خر ما نستهل به كلمات ا حديث ال صلى اه عليه وسلم والذي جاء فيه عن عبد اللّه
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بن عمر رأى اللّه ع هما قال " :قدم رجان من امشرق فخطبا فعجب ال اس لبياهما ،فقال رسول اه
صلى اه عليه وسل ِم :إن من البيان لسحراً"ُ1أ.
ب -يقول هتلر الزعيم آما امعروف ،وأحد أشهر ا طباء العام" .إن القوة ال حركت أعظم
ااهيارات التارِ ية ذات الطبيعة السياسية والدي ية كانت م ذ بدأ التاريخ هي القوة السحرية ال ت طوي

عليها الكلمة ام طوقة وحدها"ُ2أ.
ج -و تأثر خطب نابليون بونابرت ص اعة آحداث يقول إميل لودفيج " :لقد حول بونابرت
معاركه آوَ بسحر بيانه إَ انتصارات كبرة ،فجعل ها مكانا التاريخ"ُ3أ.

وأما عن امواقف العملية فذكر م ها هذ امواقف:
أوا :ما أصاب رسول اه صلى اه عليه وسلم الغ ائم يوم ح ن ،وأعطى امؤلفة قلوهم دون أن يعطى
آنصار م ها شيئا ،قد بعضهم :لقي واه رسول اللَه قومه ،فمشى سعد ابن عبادة إَ رسول اه صلى
اه عليه وسلم وقال :يا رسول اه ,إن هذا ا ي من آنصار قد وجدوا عليك أنفسهم حن جعلت
الغ ائم قومك و سائر العرب وم يكن فيهم من ذلك شيء ,وحي ئذ طلب م ه ال صلى اه عليه
وسلم أن مع له آنصار ,م قام ال صلى اه عليه وسلم بي هم خطيبا ,فحمد اه وأثى عليه ما هو
أهله ,م قال:
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" يا معشر آنصار :أم آتكم ضاا فهداكم اه .وعالة فأغ اكم اه ,وأعداء فألف اه بن قلوبكم؟
قالوا .بلى .م قال رسول اللّه صلى اه عليه وسلم :أا يبون يا معشر آنصار؟ قالوا وما نقول يا
ص َدقت ِم وص ّدقتم .جئت ا طريداً فآوي اك ،وعائاً
رسول اللّه؟ وماذا يبك؟ قال :واللّه لو شئتم لقلتم فَ َ
فآسي اك ،وخائفا فأ ِم اك ،و ذواَ ف صرناك .فقالوا :امن للّه ولرسوله .فقال صلى اه عليه وسلم :أوجدم
نفوسكم يا معشر آنصار لعاعة من الدنيا تألفت ها قوماً أسلموا ،ووكلتكم إَ ما قسم اللّه لكم
من اإسام؟ أفا ترضون يا معشر آنصار أن يذهب ال اس إَ رحاهم بالشاة والبعر ،وتذهبون برسول

اللّه إَ رحالكم؟ فوالذي نفسي بيد لو أن ال اس سلكوا شعبا وسلكت آنصار شعبا لسلكت شعب
آنصار ،ولوا اهجرة لك ت امرءا من آنصار ،اللهم ارحم آنصار وأب اء آنصار ،وأب اء أب اء
 )1أخرجه البخاري ُج  – 4ص21أ كتاب الطب -باب من البيان سحرا
)2من كت هت ر في كت به (ك حي) نقا عن ( ل ط ب في م كب لدع )  33س  .مح
إسامي سن 1986
مط ع ل ج س أع ى ل
 )3خطباء ص عوا التاريخ ُص226أ – أنور أمد – مكتبة آ لوا امصرية – بدون تاريخ

مح د ع ر س من

آنصار .فبكى القوم ح أخضلوا اهم ،وقالوا :رضي ا برسول اه قسماً وحظاً"ُ1أأ .ه
وبالتأمل هذ ا طبة ا امعة د أها أسهمت ويل رى آحداث من الضد إَ الضد ,فحولت
الشاكن إَ معتذرين ,والغاضبن إَ راضن ,وهدأت نفوسهم الثائرة ,وعروا عن أسفهم ما حدث
وإيثارهم لرسول اه صلى اه عليه وسلم على أى شئ سوا وذلك صورة بكاء زادت حدته ح
اخضلت م ه اهم.
ثانيا:
ومثل هذ ا طبة ال بوية ال غرت رى آحداث خطبة سيدنا أ بكر الصديق رضي اه ع ه حن
تو رسول اه صلى اه عليه وسلم ,وكادت دث فت ة ,وقد وقي اه
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امسلمن شر هذ الفت ة طبة سيدنا أ بكر رضي اه ع ه ،وال جاء فيها قوله" :من كان يعبد مداً
فإن مداً قد مات ،ومن كان يعبد اه فإن اه حي ا موت" .والقصة بكاملها مذكورة كتب التاريخ
والسر.
و لص من هذا إَ أن امكانة ال يتبوأها ا طيب ا تدانيها مكانة ,وأن تأثر ال اس وسلطانه على
قلوهم ونفوسهم يبلغ مبلغا عظيما ,وذلك مع كمال ا ب له ,وميل الث اء عليه ,وهذا فضا عما أعد
اه تعاَ من ميل امثوبة وعظيم ا زاء من يبذلون جهدهم هذا اجال طلبا مرضاة اه ,وانتصارا لدي ه
ودعوته ,إذ أن كل ما ورد القرآن أو الس ة من ثواب أعد اه اللّه للدعاة إليه ي ال ا طباء م ه

ب صيب وافر  .فإذا قال اه تعاَُ .ولتكن م كم أمة يدعون إَ ا ر ويأمرون بامعروف وي هون عن
ام كر وأولئك هم امفلحونأُ2أ.
فا طيِب هو أحد هؤاء امفلحن باعتبار داعية إَ ا ر ،آمراً بامعروف ،ناهيا عن ام كر.
وإذا قال ال صلى اه عليه وسلم " :من دعا إَ هدى كان له من آجر مثل أجور من تبعه ،ا ي قص

ذلك من أجورهم شيئاً 3ُ". . .أ  . .فأحد هؤاء الدعاة إَ اهدى خطيب امسجد ،وثوابه يتضاعف
بقدر ااستفادة م ه ،واانتفاع به  . . .وهكذا.
ً فما هي أهم امقومات ال تساعد امرء على أن يكون له باع هذا اجال؟
هذا ما س شر إليه امباحث التالية بإذن اللّه تعاَ  . . . .واهّ ِ
تعاَ هو امستعان.
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 )1البداية وال هاية ُج – 4ص356أ بتصرف ابن كثر – مكتبة امعارف – بروت – طبعة ثانية س ة 1978م
 )2سورة آل عمران -اآية ُ104أ
 ) 3أخرجه مسلم ُج  -4ص 2060أ كتاب العلم -باب من سن س ة أو حس ة أو سيئة ,ومن دعا إَ اهدى أو ضالة

<>19
اامبحث الثا
امقومات العقلية للخطيب
ًويشتمل على ال قاط التالية:
أوا :حبه ٓداء رسالته وإقباله عليها بشغف.
ثانيا :ع ايته بالثقافة وامعرفة ميع فروعها.
ثالثا:معرفة قواعد وأصول ا طابة
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أوا :حبه ٓداء رسالته وإقباله عليها بشغف
 -1وتبدو أمية هذا الع صر

أنه القوة احركة ماسة ا طيب ،و مله على التفا

عمله ،وحرصه

على إجادته والسمو به دائما.
 -2وا طابة -هذا اجال ا رج عما ع ِه َد حياة ال اس ،بشأن ما يقومون به من أعمال ،فالواقع
ال ي فر م ه ،بي ما حب اإنسان لعمله وتعلقه به
يشهد بأن امرء ا يد ص اعة يكرهها ،وا يرع
عله مرزاً فيه ،وقادراً على اإبداع فيه.
 -3ول قارن -مقام ا طابة خاصة  -بن رجلن أحدما ب ا طابة وبتعلق ها ،وآخر ي فر .م ها
ويكْر على ِارستها ،فآول يشتاق مخاطبة ا ماهر ،ويألف صعود ام ر ،ويشعر براحة وسعادة وهو
يؤدى هذ الرسالة ،ودائما يستعد ها بكثرة اإطاع وقوة اماحظة والتهيؤ لكافة الظروف ما ي اسبها
من ا ديث.
وأما الثا فهو إنسان غر صادق مع نفسه ،ويتكلف أمراً شاقاً عليه ،ولذلك فهو تهد اهروب من
مواجهة ال اس ،وإذا خطب وهو كار فا ي فع مستمعيه بشيء ٓنه م يعد نفسه بدرجة ائقة ،وتبدو
كلماته خالية من أي تأثر ،فيظلم بذلك نفسه ويظلم معه مهور امستمعن الذين يأسفون على أوقاهم
ال ذهبت دوما فائدة.
 -4وا يقولن قائل إن حب ا طيب لرسالته يتأتى له إذا توفرت لديه موهبة ا طابة دوما سوا  .وهذا
الكام صحيح أمية اموهبة والصفات الفطرية أي خطيب ،ولكن اموهبة أم ٍر ما تتأتى بكثرة
امران واممارسة والتدريب ،والواقع يشهد بذلك  . . .فا طيب ا
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يولد بارعاً مبدعاً ،ولك ه يعا ويكابد ح يكتسب ا رة ,وتزول م ه مظاهر الضعف واإرتاج.

يقول الشيخ على فوظ "ا طابة ملكة نفسية ا نوجد دفعة واحدة ،بل ا بد -لطالبها من اممارسة
وامران كي ت مو مواهبه ،وقد قال خالد بن صفوان .إما اللسان عضو إذ مرنته مرن ،فهو كاليد ش ها
باممارسة ،وكالبدن تقويه برفع ا جر والرجل إذا عودت امشي مشت"ُ1أ  . .وسيأي مزيد بيان ٓمية
التدريب فيما بعد إن شاء اه تعاَ.

 -3وإن ِا يساعد ا طيب على أن تكون لديه هذ احبة ٓن يكون خطيبا أن يضع نصب عي يه أمور
عدة نذكر م ها:
أ -ما أعد اللّه تعاَ من فضل للدعاة إليه ،وتفوقهم هذا امقام على سائر ال اس ،وقد أشرنا إَ

طرف من ذلك ال قطة السابقة.
حبهم
ب -أن ي ظر كتاب اللّه تعاَ وس ة رسوله صلى اه عليه وسلم وأحوال السلف الصا
للدعوة إَ اللّه تعاَ ،وتضحياهم سبيلها بال فس وال فيس.
ونذكر من ذلك  -على سبيل امثل  -ما قصه علي ا القرآن الكرم سورة يس قصة الرجل الذي
دعا قومه إَ تصديق الرسل ،وأعلن إمانه ما جاءوا به ،فما كان م هم إا أن قتلو  ،ففاز برضوان اه
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
نً
صى الْ َمديَة َر ُجل يَ ْس َعى قال يَا قَ ْوم اتَبِعُوا الْ ُم ْر َسل َ
ُو َجاءَ م ْن أقْ َ
تعاَ وأدخل ا ة  . .قال تعاََ .
ِ
أعبُ ُد الذي فَطََرِ َوإلَْي ِه تُ ْر َجعُو َن ً أأ َِ ذ ِمن ُدونِِه
ي اَ ْ
أجًرا َوُهم ْ
اتبعُوا َمن اَ يَسألُ ُك ْم ْ
مهتَ ُدو َن " َوَما َ
ِ
ِ
ضاٍَل مبِ ٍ
ت
اعتُ ُه ْم َشْيئًا َواَ يُْقذو َن ً إِ ِ إِذا لفي َ
آهَةً إِن يُِردن الر ْمَ ُن بِ ُ
ضّر ا تُ ْغ ِن َع ِِ َش َف َ
ن " إِ ِ َآم ُ
بربكم
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فَ ْ ِ ِ
ادخ ِل ا َْ ةَ قال يا ليت قومي يعلمون ً ما غفر ي ر وجعلِ من امكرمن أُ2أ .قال
يل ُ
امَعُون ً ق َ
ابن عباس رضى اللّه ع هما" .نصح قومه حياته بقوله ُيا قوم اتبعوا امرسلنأ وبعد ِاته قوله ُيا
ليت قومي يعلمون ما غفر ي ر وجعلِ من امكرمنأُ3أ.وقد كتب الشيخ مد يوسف الكاندهلوى
كتاباً عن حياة الصحابة أورد فيه العديد من امواقف الدالة على حرص ال صلى اه عليه وسلم
وأصحابه على تبليغ الدعوة ،وقد صدر حديثه عن ذلك هذ العبارات" .كيف كانت الدعوة إَ اللّه
وإَ رسوله صلى اه عليه وسلم أحب إَ ال عليه السام وإَ الصحابة رضى اه ع هم من كل
 )1فن ا طابة وإعداد ا طيب ُص 18 ,17أ بتصرف يسر
 )2سورة يس -اآيات ُ27 -20أ
 )3تفسر ابن كثر ُج -3ص 568أ طبعة عيسى ا ل

شئ ،وكيف كانوا حريصن على أن يهتدي ال اس ويدخلوا دين اللّه وي غمسوا رمة اللّه ،وكيف
تفصل ما أمله تلك
كان سعيهم ذلك إيصال ا لق إَ ا ق"ُ1أ .م شرع سوق آمثلة ال
ّ

الكلمات ،فلرجع إليه من أراد امزيد.
لرغب
 -6لقد بلغ حب السلف الصا لدعوة ا لق إَ ا ق أن الواحد م هم رما بذل من ماله ومتاع
َ
ال اس ااستماع إَ نصائحه وااستفادة بتوجيهاته.و هذا يروى عن الزهري قال" :كان عروة ُيعِ
ابن الزبرأ يتألًف ال اس على حديثه"ُ2أ.
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فلتجعل  -أخي الداعية ا طيب  -هذ ال ماذج أسوة طيبة وقدوة صا ة تسعى إَ التشبه ها
حبهم للدعوة وتفانيهم البذل والتضحية ٓجلها ،ومن سار على الدرب وصل.

ثانيا :ع ايته بالثقافة وامعرفة ميع فروعها
 -1إطار حديث ا عن موقع ا طيب وم زلته بي اً أنه ظى مكانة عظيمة لدى مستمعيه ،فهو إمامهم
الذي يرشدهم ،وقائدهم الذي يوجههم.
 -2لكن هذ امكانة تت اسب ت اسبا طرديا مع موعة من العوامل ،تزيد بزيادها ،وتقل بقلتها ،ومن
أهم تلك العوامل متع ا طيب بالثقافة العالية ،وإمامه بامعرفة كافة ا وانب.
وتبدوا أمية هذا آمر من خال ماحظة ما يلي:
أ -أن ا طيب يقف من مهور موقف امعلم وآستاذ ،يعلمهم ما هلون ،وي بههم إَ ما هم ع ه
غافلون ،فإذا حدثهم ما يعرفون ،وكرر على أماعهم ما يفهمون ،أعطو آذاهم وانصرفوا ع ه بقلوهم،
وضاقوا به ذرعاً وفشل أداء رسالته ،وأخفق القيام مهمته.
ب -أن ال ا طابة واسع ،وموضوعاته ا تقتصر على جانب دون آخر ,فهي تت اول ميع الشئون
الدي ية ,وا يتيسر ذلك دون أن يتمتع ا طيب بثقافة عالية ,يث يق ع كافة مستمعيه ,ويدخل بذلك
إَ قلوهم.
ٓ -3جل ذلك وجب على من يتوَ مهمة ا طابة أن يتقن عمله ،وذلك بكثرة اإطاَع وسعة امعرفة
وجودة اإعداد ما هو بصدد ا ديث ع ه ،وأا يفضح نفسه بسطحية معلوماته أو ركاكة ألفاظه أو
ضعف معلوماته أما مهور امصلن الذين قد يوجد من بي هم الطبيب وامه دس والكيميائي وغرهم من
فئات اجتمع ,ولن ظى ا طيب باحرام هؤاء أو غرهم إا إذ شعروا بتفوقه عليهم ,سواء فيما
يعطيهم من معلومات ,أو يتصف به من أخاق.

 )1حياة الصحابة ُج  -1ص59أ طبعة دار القلم -حلب -بدون تاريخ
 )2صفة الصفوة ُج  -2ص 85أ أبو الفرج بن ا وزي -طبعة رابعة س ة 1986م -دار امعرفة  -بروت
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 -4وفيما يلي نتعرف على أهم ما ي بغي أن يهتم به ا طيب من معلومات تعي ه على اإجابة واإفادة
رسالته.
ُأأ القرآن الكرم:
واهتمام ا طيب بالقرآن ،ي بغي أن يكون قمة اهتماماته ،وذلك ما يتمتع به القرآن الكرم من ِيزات
عدة ت ضح على ا طيب بآثارها وفوائدها ،فرابط آفكار ،وقوة آدلة ،وروعة آسلوب ،ومراعاة أحوال
صلها ا طيب فظه لكتاب اه تعاَ واهتمامه بتفسر واإحاطة
امخاطبن  . . .ا كلها فوائد ِ
معانيه ومراميه.
كتاب اللّه تعاَ يسقط

وعليه  -هذا ا انب  -أن يتقن حفظه ما يتلو من آيات ،فإن اللحن
فت بعد ذلك إي ما يسوقه من فوائد.
ا طيب من أعن مستمعيه ،ولن ي ْلتَ َ
مثل ا طيب الذي ا فظ القرآن ويرد م ه ا طأ دائما حن يستشهد به بالرجل الذي يتحلى
وقد َ
بثوب حسن الظاهر ،ولك ه ا يكتسي ته بإزار ،فإذا لفحته الريح كشفت عورته ،وأبانت عن
سوءته.
ومع حفظ ا طيب للقرآن الكرم تبقى كتب التفسر زاداً له ا يستغِ ع ه ،ي هل من معانيها ،وبقطف
من مارها ،وأصحها هذا اجال تفسر ابن كثر ،فهو وسط بن اإط اب واإ از ،وبتمتع اسة ال قد
ما يورد من آثار،
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فإذا أريد ااقتصار على أحد التفاسر فليكن هو ،وإا فا غى عن ااستفادة من غر .
ُبأ الس ة ال بوية :والس ة هي ام بع الث ا الذي ا يستغِ الداعية عن أن يغرف من معي ه ،فإن رسول
اللّه صلى اه عليه وسلم هو أعلم ال اس بكتاب اللّه تعاَ ،وهو الذي قال اللّه حقه ُ وما ي طق عن
اهوى إن هو إا وحي يوحىأُ1أ .وقد دث آئمة عن مكانة الس ة وأميتها وضرورة العمل ها كالقرآن
سواء سواء ،وليس ه ا ال التفصيل ،وإما نستشهد بأحد أقواهم هذا اجال ما له من أمية فيما ن
بصدد  .يقول ا ليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي اه ع ه" :سن رسوله اللّه صلى اه عليه وسلم
وواة آمور بعد س اً ،آخذ ها تصديق لكتاب اللّه ،واستعمال لطاعة اللّه ،وقوة على الدين ،من
اهتدى ها فهو مهتد ،ومن است صر ها فهو م صور ،ومن خالفها واتب ِع غر سبيل امؤم ن وا اللّه ما
 )1سورة ال جم – اآيات ُ 4 -3أ

توَ ،وأصا جه م وساءت مصراَ"ُ1أ .ومن خال هذا القول الكرم يتضح ل ا دور الس ة وأميتها
دين اه تعاَ ،ومدى حبة الداعية إَ معرفتها ،وااعتماد عليها شواهد وأدلته .وقد استوعبت الس ة
يث م يدع ال

كافة م مى ا ياة .اجتماعية واقتصادية ،وسياسية ،وعسكرية ،وأخاقية  . . . . .ا
صلى اه عليه وسلم خرا إا ودعانا إليه ,أو شرا إا وهانا ع ه.
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فعلى ا طيب أنا يعيش مع الس ة مصادرها ،فظ رواياها ،وبدعم أدلته بأحاديثها ،وبذلك يضفي

على خطبته مااً وجااً .وعلى ا طيب  -هذا اجال  -أن يتحرى الصحة ما يذكر من أحاديث,
وأن يتج ب ما حكم عليه العلماء بالضعف أو الوضع .ومك ه أن يعتمد هذا على الكتب الصحيحة
كالبخاري ومسلم ،وه اك تصرات هذين الكتابن قامت ذف امكرر وحذف آسانيد تيسراً على

طاب العلم ،وأمها :التجريد الصريح ٓحاديث ا امع الصحيح للزبيدي ،وهو تصر لصحيح
البخاري ،وكذلك تصر صحيح مسلم للم ذري .وه اك كتب رتبت أبواها موضوعياً كرياض الصا ن
لإمام ال ووي والرغيب والرهيب للحافظ ام ذريُ2أوهى تسعف ا طيب توفر آدلة بن يديه فيما
هو بصدد ا ديث ع ه ..ومع امتون توجد الشروح مثل فتح الباري على صحيح البخاري وشرح ال ووي
على صحيح مسلم ،وغر ذلك كثر ِا ا يستغِ ع ه الداعية ا طيب.
ُجأ السرة ال بو يه والتاريخ اإسامي :تعد السرة ال بوية هي الصورة امثلى لتطبيق اإسام شخص
ال صلى اه عليه وسلم ،فقد سئلت أم امؤم ن عائشة رضى اللّه ع ها عن خلق رسول اه صلى اه

عليه وسلم
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فقالت للسائل :ألست تقرأ القرآن؟ قال :بلى .قالت :فإن خلق ن اه صلى اه عليه وسلم كان
القرآنُ3أ وسيجد الداعية ا طيب السرة ال بوية عاجاً لكافة امشكات ،وحاً ل َكل امعضات ،مع
التعامل مع امواقف! من م طلق آخاق العالية ال كان يتصف ها ا بيب امصطفى صلى اه عليه
وسلم ،فيتزود ا طيب بزاد وفر من القيم وآخاق.
ون صح هذا امقام بقراءة كتاب اإمام ابن القيم ُزاد امعاد هدى خر العبادأ فهو توظيف جيد

ٓحداث السرة ال بوية ،يعتمد فيه امؤلف على التحليل والرجيح وال قد ،وكل ذلك ِا دم الداعية
 ) 1مفتاح ا ة ااحتجاج بالس ة  -ا افظ السيوطي ص 24ب حو طبعة ثانية 1397ه امطبعة السلفية
)2فيما يتعلق بالرغيب والرهيب للم ذري ن به إَ أن امؤلف رمة اللّه يشر إَ صحة ا ديث بإس اد إَ من روا عن رسول اه صلى
اه عليه وسلم فيقول مثاً ُعن ابن مسعود . . .أ أما إذا كان ا ديث ضعيفا فهو يرويه بصيغة التمريض ،فيقول ُروى عن فان . . .أ
فوجب الت بيه
)3أخرجه مسلم ُج - 1ص513أ كتاب صاة امسافرين وقصرها  -باب جامع صاة الليل ومن نام ع ه أو مرض

رسالته .وا يستغِ ا طيب عن قراءة التاريخ اإسامي ،والتعرف على آحداث وتسلسلها ،والعر
امأخوذة م ها ،وصدق من قال :اقرأ التاريخ إذ فيه العر ..ضل قوم ليس يدرون ا ر وقراءة تاريخ العلماء
والزهاد وامصلحن كل ال ،وأخذ العرة والعظة من كلماهم ومواقفهم من آشياء اهامة من
يتصدرون للدعوة وا طابة .ون صح هذا امقام بقراءة كتاب ُحلية آولياءأ ٓ نعيم ،أو امختصر له
ُصفه الصفوةأ ٓ الفرج ابن ا وزي
ُدأ الثقافة اللغوية وآدبية :إذا كانت حاجة ا طيب إَ امعا ا يدة ليفيد ها مهور أمراً ا غى ع ه,
فإن حاجته لألفاظ ال تكسو هذ امعا هاء وماا ا تقل أمية.
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وعلى ذلك ي بغي على ا طيب أن ي تقى ألفاظه ،و ود أسلوبه ويهذب عباراته ،وا يتأتى ذلك إا

موضوعها ،فتطرب

بكثرة امطالعة كتب آدب ُشعراً ونثراأ يث ي تقى م ها أجودها ،وان يسوقها
لذلك آماع ،وتتأثر بذلك القلوب.
ومكن للخطيب أن يقرأ كتابا يفيد هذا مثل .أدب الدنيا والدين للماوردي ،أو روضة العقاء ونزهة
الفضاء ابن حبان البس  ،فإذا أراد امطوات فلرجع إَ كتاب كالعقد الفريد ابن عبد ربه آندلسي،
أو البيان والتبين للجاحظ.
كما أن عليه أن يتج ب اللحن وا طأ عباراته ،يث تبدو كلماته م ضبطة وفق قواعد اللغة العربية
كالتفتيق الثوب ،وا دري الوجه".
ُ وها وصرفهاأ ومن أقوال العلماء ذلك" :اللحن
َ
وِا يساعد ا طيب على ذلك أن يتعلم قواعد اللغة العربية من أي ٍ
كتاب كان ،م يركز على التطبيق
العملي ،يث يعرب كل كلمة يقوها ،ويضبطها وفق القواعد ال تعلمها ،وا بأس من ااستعانة هذا
امقام من سبقه إَ تقوم لسانه ليتدرب على يديه ،ح يستقيم لسانه ،وتصبح العربية ع د ملكة
وطبيعة .وسيأي مزيد بيان هذ ال قطة فيما بعد إن شاء اه.

ُه أ علوم أخرى:
كثر ما يتعرض للسؤال
-1ا غى للخطيب  -فوق ما سبق ذكر  -عن اإمام بآحكام الشرعية ال
ً
ع ها ،وذلك بدراسته للفقه اإسامي بأقسامه امختلفة كالعبادات و امعامات ،وأحكام آسرة,
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مسألة أمك ه أن ببن حكم اهّ فيها.
وا دود ،واإمان وال ذور  . . .إ  . .يث لوا ستف
 -2و تاج الداعية إَ القراءة كتب السلوك ،ومن أمها إحياء علوم الدين للغزاي ،على أن يسأنس
بتخريج أحاديثه للحافظ العراقي ،أو يقرأ تصراته كمختصر م هاج القاصدين للحافظ امقدسي أو كتاب
السلوك ااجتماعي اإسام للشيخ حسن أيوب ،أو خلق امسلم للشيخ مد الغزاي أو تربية آواد

اإسام لعبد اه ناصح علوان.
 -3كما تاج الداعية إَ اإمام بطرف من العلوم اموسومة بالعلوم اإنسانية ،وهى علم ال فس وعلم
ااجتماع ،ليقف من خاهما على أداء ال فس واجتمع وعللهما والطرق ام اسبة لعاجها ،وذلك من
خال ال ظرة اإسامية ال ت ضبط وفق القرآن الكرم والس ة امطهرة وتوظيف ذلك خدمة دعوته.
 -4كما تاج الداعية إَ معرفة عقائد اآخرين -ولو على سبيل اإمال  -ليرز مال اإسام وبدفع
الشبه ال تثار ضد  ،وح بتمكن من امقارنة أي موضوع يت اوله على وجه ي تصر فيه للحق وفق
القواعد العلمية وام هجية
 -5وا غى للداعية كذلك عن معرفة آفكار والتيارات امعاصرة كالشيوعية والوجودية والرأمالية وغرها،
وأن يقرأ الواقع الذي يعيشه بسلبياته وإ ابياته ،وما يعانيه امسلمون عام اليوم من مشكات ،يث
ا يكون بعيداً عن هذ آحداث ،وأن ي فعل ها وبتفاعل معها ،مثال ذلك قضية فلسطن وما دث
بشأها وما رى على أرضها ,وكذلك سائر القضايا اإسامية الساخ ة على الساحة.
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وا اصة أن سعة امعرفة وتعدد أوجه الثقافة ضرورة ا يستغِ ع ها ا طيب ،وا يتوقع احه بدوها.
ومن م يلزم ا طيب أن تكون لديه مكتبة عامرة بالكتب اإسامية ش الف ون ،وان يقضى بن تلك
الكتب أوقاتا كثرة يقرأ فيها و فظ م ها ،ويفيد من ذلك عشاق امعرفة وطاب ا قيقة الذين هم أمانة
ع قه ،وسيحاسبه اللَه تعاَ على ما بذل من جهد إفادهم وتوجيههم.
ثالثا :معرفة قواعد وأصول ا طابة
إذا كان حب ا طيب ٓدائه لرسالته ،مع اتساع ثقافاته وت وع معارفه أمرين ابد م هما  -كصفات عقلية
 ا غى ع ها ٓي خطيب ،فإن ِا يعن على الكمال هذا ا انب أن يطلَ َع ا طيب على ما كتبهأهل هذا الفن من قواعد وأصول تعن على اإجادة فيه.
إن معرفة ا طيب بتلك القواعد وآصول تساعد على ت ظيم فكرته وترتيب ع اصر  ،وتطلِعهَ على أفضل
السبل التعبر عن موضوعه ،وتوقفه على أ ح الطرق للتأثر على مستمعيه وال فاذ إَ قلوهم.

ومن البدهي أن هذ القواعد وتلك آصول لن تص ع بذاها من اإنسان خطيباً ،ولكن ابد من توفر
ع اصر أخرى أساسية  -كتلك ال أشرنا إليها من قبل  -و ن د أن تَ َعلّ َم العروض والقافية ا عل
من اإنسان شاعراً ،وليس كل من عرف ال حو سلم من اللحن ،فابد -إذن -من تضافر موعة من
الع اصر إ اد ا طيب ال اجح ،وم ها معرفة قواعد وأصول هذا الفن ،وال س تعرض على ما ص
ا طيب م ها

هذ الصفحات.
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" إن من يقول بالفطرة اجردة للخطيب ا يامس الصواب

شئٓ ،ن معى ذلك إلغاء دور الربية

وأثرها تكوين اإنسان وت شئته ،مع أن أثرها ا ي كر أبداً" ُ1أ.
وعلى هذا نكون تلك القواعد وآصول هادية ومرشدة ا موجدة وم شئة ،ت ر السبيل للراغبن
سلوكه ،وتوضح الطريق للسائرين فيه.
ولذا فقد أحس ت كليات الدعوة وأقسامها حن وضعت ضمن خطتها الدراسية مادة ا طابة ،كي
تساعد الطاب  -من خال الدراسةَ ال ظرية والتطبيقية -على أن يكونوا خطباء مؤهلن للقيام بتلك
الرسالة العظيمة ،ويبقى على طاب العلم أن يشمروا عن ساعد ا د ليقوموا بواجبهم خدمة دعوهم
ونصرة دي هم إذا أرادوا أن يكونوا من هذ آمة ال وصفها اه  -دون سائر آمم  -بأها خر آمم،
وعلل ذلك بكوها أمة مؤم ة آمرة بامعروف ،ناهية عن ام كر.
ورد عن أمر امؤم ن عمر بن ا طاب رضي اه ع ه أنه حج َمرة فرأى من ال اس دعة ،فقرأ هذ اآية:
أمة أُخ ِرج ِ
اس تَأمرو َن بالْمعر ِ
ُ ُكْتُم خي ر ٍ
وف َوتَْ َه ْو َن َع ِن الْ ُمْ َك ِر وتؤم ون باه أُ2أ.
ْ َ ْ
َ ًْ
ت لل َ ِ ُ ُ
ْ ََْ
ُ3أ
م قال" .من َسر أن يكون من هذ آمة فليؤِد شرط اه فيها"
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امبحث الثالث
امقومات آخاقية للخطيب

ً ويشتمل على اآي:
أوا :حسن السرة ,وسامة السريرة.
ثانيا :الثقة بال فس وا رأة مواجهة امشكات.
ثالثا :ااهتمام بأصول ال اس وامشاركة الوجدانية هم.
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أوا :حسن السرة ،وسامة السريرة:

 -1يقف ا طيب بن مهور  ،ويلقى إليهم ب صائحه ،سالكاً مسلك الرغيب مرة ،والرهيب أخرى،
ويقرأ على مسامعهم ما يتعلق موضوعه من آيات وأحاديث وآثار وغر ذلك.
 -2و طئ ا طيب حن يظن أن مهمته مقصورة على تلك الكلمات ال قد يد إعدادها ،و سن
)1علم ا طابة ُص132أ د .أمد أمد غلوش طبعة أوَ س ة  -1971دار ا يل للطباعة
 )2سورة آل عمران اآية – ُ110أ
 )3تفسر ابن كثر ُج – 1ص396أ

إلقائها وعرضها ،م ي تهي آمر ع د ذلك؟
 -3والواقع أن ا طيب  -كرجل داعية  -ب أن ي ّقدِم بن يدي كلماته قدوة صا ة ,وأسوة طيبة,

يث رج الكلمات من قبل م فعل ها ,ويعر ع ها لسان صادق اللهجة فيها ,وبذا تتأثر بكامه
القلوب ,وت فعل بصدق حديثه ال فوس,وهذا ما أشار إليه أرباب الربية والتوجيه.
يقول ى بن معاذ رضى اه ع ه" :القلوب كالقدور الصدور تغلي ما فبها ،ومغارفها ألس تها ،فانتظر
الرجل ح يتكلم ،فإن لسانه يغرف لك من قلبه ،من بن حلو وحامض ،وعذب وأجاج ،رك عن

طعم قلبه اغراف لسانه"ُ1أ .و إَ نف س امعى يشر شهر بن حوشب رضي اه ع ه بقوله" .إذا حدث
ُ2أ
الرجل القوم فإن حديثه يقع من قلوهم موقعه من قلبه"
 -4بضاف إَ هذا واقع ال اس الذي يتتبع سلوك الدعاة وامرشدين،
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وبثبت تأثرهم مدى تطبيق الداعية ما يدعو اآخرين إليه ،ويتفق ال اس ميعاً -على اختاف أزماهم
وأماك هم  -على تلك ا قيقة ،وهذ بعض آدلة.
أ -فهذا سيدنا شعيب عليه السام -وهو امعروف بأنه خطيب آنبياء  -كي القرآن الكرم قوله
لقومهُ :وما أُريد أ ْن أ ِ
اإصاً َحأُ3أ.
ُخال َف ُك ْم َإَ َما أَنْ َها ُك ْم َعْهُ إِ ْن أُ ِر ُ
ََ ُ
يد إا ْ
َ

ب -وهذا رسول ا مد صلى اه عليه وسلم سيد الدعاة يدعو ال اس إَ التخلي عن أمور ا اهلية،
وذلك خطبته حجة الوداع ،وا يكتفي ذلك بالقول ،بل يعطى هم القدوة من نفسه أواً ،ففي

ضمن ما قاله صلى اه عليه وسلم تلك ا طبة" .أا كل شئ من أمر ا اهلية ت قدمي موضوع،
ودماء ا اهلية موضوعة ،وإن أول دم أضع من دمائ ا دم ابن ربيعة بن ا ارث  ،. . . .وربا ا اهلية
ُ4أ
موضوع ،وأول رباً أضع ربانا ،رب عباس بن عبد امطلب ،فإنه موضوع كله"
ج -وِا يروى عن اإمام ا سن البصري ،وهو شيخ الواعظن ،جاء عبيد البصرة يشكون إليه سوء
معاملة سادهم هم ،وطلبوا م ه أن ث ال اس على عتق الرقاب ،وتأخر اإمام تلبية هذا الطلب عدة
مع ،م خطب فيه بعد ذلك ،فما من أحد معه امسجد إا خرج وأعتق عبد  . .وحن عتب عليه
آرقاء تأخر تلبية طلبهم كل هذ امدة ،أجاب قائاً" .إما أخر أنِ ك ت ا أملك عبداً ،وم يكن

معي ما أشري به ،فلما رزقِ اه مااً اشريت عبداً وأعتقته ،فلما
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1العوائق ُص109أ مد أمد الراشد -طبعة أوي س ة  -1977مؤسسة الرسالة -بروت
 )2ام طلق ُص 256أ مد أمد الراشد -طبعة ثانية س ة  -1976مؤسسة الرسالة – بروت.
)3سورة هود – اآية ُ88أ
 )4أخرجه مسلم ُج  - 2ص 889أ كتاب ا ج -باب حجة ال صلى اه عليه وسلم

طبقت على نفسي ما أمرت به غري وجد الكام استجابة
د -وِا قيل شعراً هذا امعى:

قلوهمُ1أ".

ها ل فسك كان ذا التعليم؟
يا أيها الرجل امعلم غر
كيما يصح به وآنت سقيم
تصف الدواء لذي السقام وذى الض ا
عار عليك إذا فعلت عظيم
ا ت ه عن خلق وتأتى مثله
فإذا انتهت ع ه فأنت حكيم
أبدأ ب فسك فاهها عن غيها

تسم ٌع إن وعظت وي ْقتَ َدي بالقول م ك وي ْقبَ ٌل التعليم
فه اك َ
وآمثلة على هذا كثرة وآقوال هذا متعددة ،ولكن فيما ذكرنا كفاية
 -5وتتميز القدوة ا س ة ميزة أخرى وهى سهولة فهم ال اس ها على اختاف ثقافاهم ،وسرعة تأثرهم
ها عن أي كام يقال.
ومن أبلغ آدلة على ذلك ما ثبت أن ال صلى اه عليه وسلم دعا ال اس يوم ا ديبية إَ ا لق و ر
اهدى والتحلل فلم يلتفت م هم أحد إَ هذا آمر رغم تكرير ال صلى اه عليه وسلم له ثاث
مرات ،فلما قص ما حدث من ال اس للسيدة أم سلمة أم امؤم ن رضى اللّه ع ها أشارت عليه بأن رج
ُ2أ

وا يكلم أحداً ح ي حر بدنه و لق رأسه ليقتدي ال اس به عملياً ،وكان كما أشارت رضى اهّ ع ها
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ٓ -6جل ذلك كانت دعوة القرآن إَ ضرورة ا مع بن إصاح ال فس ودعوة الغر ,فقال ُ :فلذلك

فادع واستقم كما أمرت أُ3أ.
اه وع ِمل ِ
ِ
ِ
ِِ
ن أ ُ4أ.
صا ًا َوقال إِ ِنِ م َن الْ ُم ْسلم َ
ُوَم ْن أ ْ
َح َس ُن قَ ْواً ِن َد َعا إِ ََ َ َ َ َ
وقد سبحانهَ :
الوقت نفسه ذم القرآن الكرم من يفضلون بن القول والعمل ،والتوجيه والسلوك ،يث يبدو كامهم
ِ
الذين آمُوا ِم تَ ُقولًو َن ما اَ تَ ْفعلُونّ َكب ر م ْقتًا ِع َد ِ
اه أن
متعارضاً مع أفعاهم ،فقد تعاَ ُ .يَا َ
َ ّ َُ َ
َ
أيها َ َ َ

تَ ُقولُوا َما اَ تَ ْف َعلُو َن أُ5أ.
وقال ُ :أتَأْمرو َن ال اس بال ِر وتَ ْسو َن أنْ ُفس ُكم وأنتم تَْت لُو َن الْ ِكتاب أفَاَ تَ ِ
عقلُو َن أُ6أ.
َ َ
َ َْ
َ َ ُْ
َ
ُُ
تس ِم ٌع ال اس كلمات مجرد الضغط على زر
 -7و لص من هذا كله إَ أن ا طيب ليس آلة صماء ْ
 )1انظر ُحديث من القلبأ ص -9الشيخ عبد ا ميد كشك -طبعة رابعة 1977م – دار ااعتصام بالقاهرة
 )2ا ديث بطوله صلح ا ديبية أخرجه اإمام البخاري ُج2ص 119وما بعدها أ كتاب الشروط – باب الشروط
وامصلحة مع أهل ا رب وكتابة الشروط
)3سورة الشورى – اآية ُ15أ
)4سورة فصلت – اآية ُ33أ
)5سورة الصف -اآيتان ُ3 -2أ
)6سورة البقرة – اآية ُ44أ

ا هاد,

التشغيل ها ،ولك ه موذج حي متحرك ،يسمع ال اس أقواله ،ويرقبون أفعاله وأحواله ،فإذا كان حسن
السرة ،وسليم السريرة خرجت كلماته من القلب ووصلت إَ القلب ،وإا كانت كلماته  -مهما كان
اماء ،أو كال فخ

الرماد ،سرعان ما يزول أثرها وي عدم

فصيح اللسان ،بليغ العبارات  -كا رث
نفعها.
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وا يقف آمر ع د ح ِد ضياع الفائدة من الكام وفقط ،بل يعاقب اإنسان بن يدي اللّه بأقسى ألوان

العقوبة وأشدها ،ففي ا ديث.
" اء بالرجل يوم القيامة فيلقى ال ار ،فت دلق أقتابه ال ارُ1أ ،فيدور كما يدور ا مار برحا ،
فيجتمع أهل ال ار عليه ،فيقولون :أي فان ،ما شأنك؟ ألست ك ت تأمرنا بامعروف وت هانا عن ام كر؟

قال .ك ت آمركم بامعروف وا آتيه ،وأها كم عن ام كر وآتيه" ُ2أ.
ثانيا :الثقة بال فس ،وا رأة مواجهة امشكات
 -1كلما قويت شخصية ا طيب أمكن أن ملك زمام من يتحدث إليهم ،وأن تتحقق على يديه الفائدة
مستمعيه ،طاما استشعر ا مهور أنه جدير باعتاء ام ر ،وأنه كفء هذ امهمة.
 -2ولن يرقى ا طيب إَ ه ا الدرجة إا إذا متع بقدر كبر من الثقة بال فس ،و لى بالطمأني ة ورباطة
ا أش.
وتبدوا أمية هذ الصفة للخطيب من خال ماحظة ما يلي:
أ -أن الثقة بال فس تبعث الطمائ ي ه قلب ا طيب فيتمكن من العطاء الكثر للمقبلن عليه.
ب -أن ا طيب قد يتعرض لبعض امشكات من ا مهور ،كأن يوجد
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بن صفوفهم من يتسقط هفواته ،أو تستبع زاته ،وقد يقابله بالسخرية وااستهزاء بعض هؤاء ،فإذا كان
ا طيب واثقاً من نفسه مكن من السيطرة على مثل هذ امواقف دون أن يهتز أو يضعف.
 -3ومن ام اسب هذا امقام أن نذكر بعض امواقف ال تبن أمية الثقة بال فس اح ا طيب
وسيطرته على ما قد يعرضه من مشكات.
يروى أن أحد ا لفاء خطب يوماً فأرتج عليه ،فأسعفته ثقته ب فسه وسرعة بديهته فقال:
أَ /
)1فت دلق أقتابه :قلى
سكانه
 2أأخرجه البخاري ُج  -2ص220أ كتاب بدء ا لق  -باب صفة ال ار وأها لوقة ،وأخرجه مسلم ُج  -4ص 2291أ كتاب
الزهد والرقائق -باب عقوبة من يأمر بامعروف وا يفعله ،وي هى عن ام كر ويفعله

ال هاية :آقتاب :آمعاء ،وأحدها ُقْتبأ بالكسر ُج  -4ص 11أ مادة :قتب ،واانداق خروج الشيء من

"سيجعل اه بعد عسر يسراً ،وبعد شدة فرجاً ،وأنتم إَ إمام فعد أحوج م كم إي إمام قوال".
م أنشد يقول:
بسيفي إذا جد الوغى طيب
فإا أكن فيكم خطيباً فإنِ
فكانت عبارته أبلغ من خطبته ،قال خالد بن صفوان" :واه ما"عا ذلك ام ر أخطب م ه كلماته
هذ "ُ1أ.
ب -وقف أحد ا طباء بن مهور ليق عهم بشيء ما ،فوقف أحد معارضيه ،وشرح فساد رأيه من وجهة
نظر  ،فصفق ا اضرون ميعاً هذا امعارض ،وأرسلوا ضحكاهم وسخرياهم من ا طيب ,وما إن انتهى
ال اس من التصفيق والضحك بدأ ا طيب هدوء تام يقول للحاضرين :أيها السادة  . .إَ ه ا صفقتم
وضحكتم ٓن هذا الرجل خدعكم بكام معسول ,ولكن انظروا ها ه ا ما يستحق أن
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تتأملو  ،م بدأ يشرح من جديد هدوء وثبات كأن م يعرضه أحد ،أو يسخر م ه أحد"ُ2أ.
َترى ،لو انفعل هذا ا طيب أو غضب أو بدت عليه مات الضعف فآثر اانسحاب ،ماذا سيكون
مصر ؟ وكيِف يرى ال اس حديثه إليهم ،وخطابته فيما بي هم؟

 -4وهكذا تبدو أمية ثقة ا طيب ب فسه ،وعدم انزعاجه أو خوفه من أى معارض ،وهو ما أكد أهل
هذا الفن على ضرورته وأميته ل جاح ا طيب ،ومن نصائح آقدمن هذا امقام قوهم" :إنك ا تتعلم
ا طابةَ ح تتعلم القحة"  . .وامراد بالقحة عدم امبااة بأي شيء يكون معارضاً له ،ومرجع ذلك إَ
ا رأة والثقة بال فسُ3أ.
 -5صحيح أن موقف ا طيب بن ا مهور  -و اصة أول عهد با طابة  -شديد وصعب ،وقد
تعرض ا ميعاً لذلك بداية ِارست ا ها ،فآيادي ترتعش ،واللسان يتلعثم ،وآرجل تضطرب ،وآعن

تزيغ ،والكلمات هرب من الذاكرة ،ولكن ا طابة هذا الشأن كأي أمر يعا ه اإنسان ٓول مرة ،م
 بكثرة اممارسة وامران  -يزول ا وف ،وتأتى الثقة بال فس. -6ويعن ا طيب على الوصول إَ هذ الثقة مباشرته للخطابة ب وإقبال ،تقديراً لقيمتها ،واعرافاً
بأميتها ،ويشفع ا طيب هذا ا ب بإعداد نفسه جيداً طبته ،فظ أدلتها وت سيق معلوماها،
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والتدرب على إلقائها ،فإذا فعل ذلك وقف بن مهور واثقاً من نفسه ،غر وجل أو هياب من أحد،
)1الدعوة وا طابة ُص26أ على عبد العظيم – طبعة أوَ س ة  – 1979دار ااعتصام بالقاهرة
)2انظر ُا طابة وإعداد ا طيبأُ -ج  -1ص 46أ -د .عبد ا ليل شل  -طبعة وزارة آوقاف  -بدون تاريخ
)3نفس امرجع السابق والصفحة

فإذا انتقد أحد م يضعف أو يضطرب ,بل يقابل ذلك مزيد اإصرار على ال جاح ،وصدق من قال:
"إذا عصفت الريح يمتك ،فقل شاء امقدر أن أبِ مكاها قصراً".

 -7وهذ العزمة ال ا تلن ،وباإعداد ا يد يوماً بعد يوم ،تصبح  -أيها ا طيب  -رجاً من
رجاات اإسام ،الذين يدافعون ع ه ،و اهدون سبيله ،وهو ا هاد الذي أعز اه أهله ،ورفع قدر ،
حن وصفه با هاد الكبر ،فقال سبحانهُ :فَاَ تُ ِطع الْ َكافِرين وج ِ
اه ْد ُه ْم بِِه ِج َه ًادا كبِ ًراأُ1أ.
َ ََ
ثالثا :ااهتمام بأصول ال اس ،وامشاركة الوجدانية هم:

 -1طئ من يتصور أن مهمة ا طيب ا تعدو أن تكون عظة يلقيها
م اسبة ،م ي تهي كل شيء .
والواقع أن اقتصار ا طيب على هذا ا انب  ,دون أن يتفاعل مع ا مهور الذي يستمع إليه ويبدي
فل ،أو خطبة يتلوها

اهتمامه بامشاركة هم أفراحهم وأحزاهم ,دون أن يبدوا كفرد م هم يشعر بآامهم وآماهم ,كل ذلك
من شأنه أن يضعف من تأثر ويقل من احه مهمته.
قيق الوصال وااتصال ,و قق
 -2إن امشاركة تضفي إحساسا عملياً نفوس ال اس ،له قوته
التأثر والتأثر ,ومن خال ذلك يفتح

يص ّدرونه
ال اس قلوهم للداعية َ
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ص ٌدرون عن رأيه ,ومكن استثمار ذلك كله لصا الدعوة
السهم ،ويَ ْ

وامدعوين.
يقول آستاذ فتحي يكن" .إن الداعية ق هو الذي يعيش لسوا ا ل فسه ،ويكون ديدنه الدوران حول
تمعه وحول امسلمن وليس حول ذاته ،وهو الذي يعمل على توفر الراحة لْخرين ولو على حساب
راحته  . . .فإذا قامت هذ الوشائج بن الداعية وبن ال اس قق الوصال وااتصال ،و قق التأثر
ُ 2أ

وآثر ،و حت امهمة ،وآتت الدعوة أكلها بإذن رها ،وإن كان غر ذلك م تكن دعوة وا داعية"
 -3ول ا رسول اللّه صلى اه عليه وسلم أسوة حس ة اهتمامه هذا ا انب دعوته إَ اه تعاَ.
ِِ
ن ِم ْن
فها هو صلى اه عليه وسلم يقول اه تعاَ حقه بال سبة ٓمتهُ :ال ْأوََ بِالْ ُم ْؤم َ
أنْ ُف ِس ِه ْمأُ3أ.
ِِ
ِ ِ
ِ
ن َرُؤوف رحيم
ِم َحريص َعلَْي ُك ْم بالْ ُم ْؤم َ
ويقول أيضاًُ :لََقدْ َجاءَ ُك ْم َر ُسول من أنَ ُفس ُكم َعز َيز َعلَْيه َما َع ت ْ

)1س ر ل رق آي 52
)2ااستيعاب حياة الدعوة والداعية ُص 64أ -طبعه سادسة س ة 1985م -مؤسسة الرسالة -بروت
)3سورة آحزاب -اآية ُ6أ

أُ1أ.
ويقول صلى اه عليه وسلم ٓصحابه" :إما أنا لكم م زلة الوالد أعلمكم"ُ2أ.

<>44
و فظ ل ا الس ة كيف ترجم ل ا ال صلى اه عليه وسلم هذا الكام إَ واقع ،فكان كما وصفته أم
امؤم ن خد ة رضي اه ع ها " :إنك لتصل الرحم ،و مل الكل ،وتكسب امعدوم ،وتقرى الضيف،
وتعن على نوائب ا َق"ُ3أ .وهذا الكام قيل حقه وقت أن بشَِر بالرسالة ،فلما نزلت عليه كان

أحرص عليه ،وأكثر مسكاً به.
 -4وعلى هذا ال هج سار سلف آمة الصا  ،فكانوا يولون ع ايتهم بامسلمن عامة ،وامستفيدين من
دعوهم وعلمهم خاصة.

يقول سيدنا عبد اللّه بن عباس رضى اللّه ع هما" :أكرم ال اس على جليسى ،الِ يتخطى رقاب ال اس
إي ،لو استطعت أا يقع الذباب عليه لفعلت"  . .و رواية" .إن الذباب ليقع عليه فيؤذيِ "ُ4أ.
 -5فإذا راعى ا طيب هذ امعا  ،وشعر ال اس به ا ر هم كما به ل فسه ،ووجدوا أنه يسعى دائماً
ما فيه ا ر هم ملهم ذلك على مزيد ا ب له ،وعظيم التقدير لشخصه.
قيل ٓحد ال اس" .م سدت قومك؟ قال .ما سدهم ح صرت عبداً هم" ُ5أ.
سر على هجهم ،ليحقق ال جاح لدعوته ورسالته ،ال هدف إَ إسعاد
فلي ْق ٌ
فا ٌ
طيب أثر هؤاء ،وي ْ
ال اس دنياهم وآخرهم.
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امبحث الرابع
امقومات البيانية

ً ويشتمل على اآي:
أوا :ما يتعلق بكامه ونطقه.
ثانيا :ما يتعلق بصوته.

)1سورة التوبة  -اآية ُ128أ
)2أخرجه أبو داود ُج  -1ص 11أ كتاب الطهارة -باب كراهية استقبال القبلة ع د قضاء ا اجة  /وأخرجه ال سائي ب حو ُج-1
ص 35أ كتاب الطهارة  -باب ال هي عن ااستطابة بالروث /وأخرجه ابن ماجة ُج 1ص 114أ كتاب الطهارة  -باب ااست جاء
با جارة وال هي عن الروث والرمة  /وأخرجه أمد ُج -2ص250أ
)3أخرجه البخاري ُج  1ص7أ كتاب بدء الوحي – باب كيف كان بدء الوحي إَ رسوله اه صلى اه عليه وسلم
)4تذكرة السامع وامتكلم أدب العلم أو امتعلم ُص49أ ابن ماعة الك ا – طبعة دار الكتب العلمية – بروت – بدون تاريخ
)5تقريب كتاب ُالفقيه وامتفقهأ ص – 281ا افظ البغدادي – ال اشر زكريا علي يوسف – بدون تاريخ
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أوا :ما يتعلق بكامه ونطقه
 -1البيان هو رسالة ا طيب ال ٓجلها يعتلى ام ر ,وهو خاصة خرته ومرة اطاعه وقراءته ,وهو
دليل عقله وامرجم عن فكرته ,وصدق من قال:
إن الكام لفي الفؤاد وإما  . .جعل اللسان على الفؤاد دليا.
وسئل الفيلسوف اليونا أرسطو فقيل له :كم تعرف الرجل ؟ قال :إن تكلم ففي ساعة ,وإن سكت
ففي يوم .

 -2وإذا كان البيان ي م عن شخصية ا طيب – على ال حو الذي أشرنا إليه – فإن من واجب من
يتصدر مهمة ا طابة أن يعتِ هذا ا انب ,ح ا يشو – بسوء بيانه – ما يقدمه من معلومات ,وما
يطرحه من أفكار.
يقول أبو العباس أمد القلقش دي كتابه ُصبح آعشىأُ1أ.
"آلفاظ من امعا م زلة الثياب من آبدان ,فالوجه الصبيح يزداد حس ا با لل الفاخر وامابس البهية,
والقبيح يزول ع ه بعض القبح  ,كما أن ا سن ي قص حس ه برثاثة ثيابه ,وعدم هجة ملبوسه ,والقبيح
يزداد قبحا إَ قبحه ,فآلفاظ ظواهر امعا  ,سن س ها وتقبح بقبحها " أ .ه
ويقول فخر الدين الرازي:
"الكام له جسم وهو اللفظ ,وله روح وهو امعى ,وكما أن اإنسان
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الذي نور روحه بامعرفة ي بغي أن ي ور جسمه بال ظافة ,كذلك الكام ورب كلمة حكمية ا تؤثر
ال فوس لركاكة لفظها"ُ2أ.
 -3ولكي يكون بيان ا طيب درجة عالية من الرقي ي بغي أن يراعى ااعتبارات التالية:
أوا :ما يتعلق بكامه ونطقه
 -1أن يتحدث باللغة العربية الفصحى ،ويتج ب ا ديث باللغة العامية مامآ ,ن ذلك ط من قدرة
وقدر خطبته.
)1امرجع بامذكور ُج – 2ص210أ – طبعة ثانية س ة  – 1928دار الكتب امصرية – القاهرة
)2نقا عن ُكيف تكون خطيباأ – ص  – 83عبد الرمن خليف – سلسلة دعوة ا ق الصادرة عن رابطة العام اإسامي – العدد
 – 57الس ة ا امسة – ذو ا جة س ة 1406ه – سبتمر 1986م

وا يعى ا ديث باللغة الفصحى  -كما يتخيل البعض  -أن يتكلف ا طيب الفصاحة ،وأن يت طع
بالكام وبتشدق با ديث ،يث يصعب على ال اس فهمه ،ولكن ا طيب ا يد هو من يب ِسط
صورة مفهومة ت أى عن التعقيد ،كما ترقى عن اابتذال والتد

ألفاظها

امعلومات لل اس ،ويعرضها
وعباراها.
ول ا رسول اللّه صلى اه عليه وسلم أسوة حس ة ،فقد وصفت أم امؤم ن عائشة رضى اه ،ع ها
كام رسول اللّه صلى اه عليه وسلم فقالت" :كان كام رسول اللّه صلى اه عليه وسلم كاماً فصا

ُ1أ
ذم من الفون هذا اهدى ال بوي ,وذلك فيما
وسلم
عليه
ه
ل
ال
صلى
ه
ع
وورد
.
يفهمه كل من معه"
ّ
ّ
روا الرمذي " -:عن أبغضكم إي ,وأبعدكم مِ يوم القيامة الثرثارون وامتشدقون وامتفيهقون"
والثرثار هو الذي يكث ر الكام تكلفا ,وامتشدق هو الذي يتطاول على ال اس بكامه ملء فيه تفاحصا,

وامتفيهق امتكر على غر بواسطة الكام إظهارا لفضله على من سوا .
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 -2أن يضم إَ لغته الفصيحة عبارات صحيحة م ضبطة وفق قواعد اللغة العربية وها وصرفها ,وأن
يتج ب اللحن ,فإنه يشو مال الكام ويذهب بروائه ,وقد رف امعى ويشو امراد من الكام.
ومن أقوال العلماء ذلك:
"اللحن كالتفتيق الثواب ,وا درى الوجه".
وهذا فإن اللحن من ا طيب يؤذي امستمعن ويعوقهم عن الفهم ,ويصرفهم عن موضوع ا طبة,
و علهم يتدبرون فيما كان ي بغي أن يكون عليه الكام من الصواب ,وبذلك يصدم ا طيب مشاعر
مهور  .ويضيع الفائدة من خطبته ,وقد يتطرق اللحن إَ آية يقرأها ,أو حديث يرويه فيقع بذلك
ظورات شرعية إضافة إَ السلبيات آخرى.
يقول آصمعي " :إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا يعرف ال حو أن يدخل فيما قال ال

صلى اه عليه وسلم  ..من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعد من ال ار" ُ2أ.
وقد أشرنا فيما سبق إَ أن ا طيب بإمكانه أن يد لغته بواسطة دراسة قواعدها ,مع الركيز على
التطبيق العملي ,يث يعرب كل كلمة يقوها ,ويضبطها وفق ال تعلمها ,ومع مرور الوقت تصبح العربية
ع د ملكة وطبيعة.
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)1أخرجه أبو داود ُج – 2ص 611أ كتاب اآداب – باب اهدي الكام
2أروضة العقاء ,ونزهة الفضاء ُص223أ ابن حبان السب  -وا ديث أخرجه البخاري ُج - 1ص31أ كتاب العلم  -باب إم
من كذب على ال صلى اه عليه وسلم وأخرجه مسلم ُج - 4ص 2298أ  -كتاب الزاهد والرقائق  -باب التثبت ا ديث
وحكم كتابة العلم

 -3أن يتج ب ا طيب عيوب ال طق كالفأفأة والتأتأة واللثغ ،وأن تهد
الصحيحة من غر تكلف أو تشادق ،بل يسر وسهولة.

إخراج ا روف من ارجها

وإذا كانت لدى ا طيب بعض امشكات حروف بعي ها أمك ه أن يدرب نفسه على ال طق الصحيح
ح يستقيم ,لسانه ،ومك ه كذلك أن يستعمل من مرادفات اللغة ما يبعد عن ال طق بأية حروف ع د
فيها مشكلة.
ومن امشهور هذا امقام أن واصل بن عطاء شيخ امعتزلة كانت لديه لثغة الراء ,فكان ي طقها اما,
وقد عا هذا العيب باجت ابه كلماته وخطبه أي كلمة مل هذا ا رف ,وساعدته ثروته اللغوية
الواسعة على أن تار من مرادفاها ما مل امعى امراد دون اللجوء إَ ألفاظ من ضمن تركيبها الراء.
 -4أن يراعى ا طيب أث اء حديثه التأ بالكام ,يث يعطي ل فسه وللجمهور فرصة للتدبر وامتابعة.
وقد ورد ا ديث عن أم امؤم ن عائشة رضي اه ع ها قالت " :إن رسول اه صلى اه عليه وسلم م
يكن يسرد ا ديث كسردكم" .
الكام أن يبطء ا طيب إلقائه إَ درجة تفقد ا طبة حرارها وحيويتها ،كما ا
وا يقصد بالتأ
تستلزم ا طبة القوية السرعة إَ درجة تتطاير معها ا روف ،وتتزاحم فيها الكلمات ،يث يصعب على
امستمع متابعتها".
وقد تستلزم بعض الواقف من ا طيب أن يسرع
سبيل اه ,أو اانفعال والغضب موقف.

كلماته إيصال معى معن كا ث على ا هاد
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يستأهله ،ومع ذلك سرعان ما يعود ا طيب إَ الوضع الطبيعي من حيث التمهل والتأ بالكام دون
إفراط أو تفريط.
ثانيا :ما يتعلق بصوته:
 -1يتعامل ا طيب مع ال اس بصوته ،ويعرض عليهم من خاله نتاج فكر وعقله ،وما ميت ا طابة
هذا ااسم إا ٓها نوع من ا طاب يعتمد على كلمات ا طيب ومعلوماته ،ويقوم الصوت بإباغها إَ
مهور ومستمعيه.
 -2وما كان الصوت هو آداة امعرة عما بذله ا طيب من جهد مع معلوماته وت سيق موضوعاته،
وجب على ا طيب أن يوليه من ااهتمام والع اية قدراً ا يقل عن اهتمامه باإعداد ا يد موضوعه،
وحسن التعبر ع ه ،على ال حو الِ أشرنا إليه ال قاط السابقة.

ض أغلفة أو ظروف م اختيارها من مادة جيدة وم تصفيف تلك
"إن آشياء البسيطة كثراً ما ْتعَر ٌ
آشياء فيها بع اية وذوق ،فكان لتلك آغلفة والظروف من ا اذبية ما عل قيمة الشيء امعروض فيها

الذوق.
أرفع ِا لو م يِ ْعَرض فيها ،أو م يكن وضعه فيها بتلك الع اية ،وبذلك َ
وت طبق هذ ا قيقة على الكام نفسه ،فكم من الكام ما كان ذا معى مألوف أو حكم معروف،
ولكن امتكلم به يكسو من صفاء صوته ورونق نراته ما يأخذ بالسامع ،وكأنه يسمع شيئاً جديداً ا
ُ1أ
ِ
ت
عهد له به من قبل،أ ومن ه ا ندرك السر أنك تسمع طبة تتأثر ها ،وت فعل معها ،فإذا كتبَ ْ
هذ ا طبة وقمت مطالعتها م د ها نفس التأثر ,والسبب
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ذلك هو أن جودها جاءت من حسن إلقائها ا من حسن ت سيقها وتربيتها.
 -3ولذلك ا نعجب أن تتوفر على ااهتمام بعملية الصوت هذا مؤسسات تعليمية ،تعى مقاماته
ومقاطعه ودرجاته  . . . . . .ا  .وقد ت به ال اس إَ ذلك م ذ عهد قدم.
يقوله الشيخ مد أبو زهرة" :كان قدماء اليونان يع ون ع اية خاصة بربية الصوت ،و علوها ف اً قائماً
بذاته ،له أساتذة قد خصصوا لدراسته ,يربون الشبيبه على السيطرة على أصواهم والغلب عليها ،ليجعلوا
ُ 2أ
رناها مائمة للمقامات البيانية ،وليجعلوا من امران دواء للعيون الصوتية".
 -4ولكي يكون الصوت عاماً مساعداً على اح ا طبة وإحداث التأثر الازم فيه ي بغي أن تراعى فيه

عدة اعتبارات ،نلخصها فيما يلي:
أ -أن يت اسب الصوت مع امكان من حيث السعة والعدد ومن حيث توفر مكرات الصوت من عدمها،
فا يرتفع ح يصبح صياحاً ،وا ي خفض ح يكون مساً.

ب  -أن تكون ا طبة بدايتها بصوت معتدل مائل إَ اا فاض ،م ترتفع شيئاً فشيئاً ،ويعلوا
الصوت وي خفض وفق موضوع الكام ,وأن يكون ه اك ت اسب بن اجهود الصوي وما تستغرقه
ا طبة,ح ا يصاب ا طيب باإعياء قبل هاية ا طبة فيضعف أثرها ,وتفقد رواءها.
ج -أن يستفيد ا طيب من ت ّوع مراتب الصوت – وهي هبة وهبها
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ه له -يث تتاءم تلك امراتب مع موضوع الكام ،و يث تلف نغمة فيه عن أخرى فالرغيب غر
الرهيب ،وا ديث عن ا ة تلف عن ا ديث عن ال ار ،وسوق الكام صورة خر تلف ع ه فيما
لو كان صورة سؤال ،وتعجب ا طيب ودهشته من أم ٍر ما ليست كحسرته عليه أو إشفاقه على
أصحابه ....ا .
فإذا م يراع ا طيب ذلك ،وجاءت كلماته ب غم رتيب ا يتغر وا يتبدل كان مبعثاً للضجر والسأم.
)1كيف تكون خطيبا ُص53أ بتصرف يسر – عبد الرمن خليف.
)2ا طابة ُص52أ – طبعة دار الفكر العر – طبعة أوَ – بدون تاريخ

"إن ال غم الرتيب اإلقاء شبيه بصوت اماء ال ازل من ح فية على مستوى واحد من ال غم الثابت ،إن
مثل هذا اإلقاء قلما يشد انتبا السامعن إليه ،بل إنه لبة للتثاؤب وال وم ،أو الضجر والسآمة ،سواء

أكان ال غم لطيفا أم ع يفا"ُ1أ ال غم لطيفاً أم ع يفا ".
د -ومن ام اسب هذا امقام أن يرز ا طيب ما يتعلق موضوعه بالضغط عليه بصوته ليلفت نظر
السامعن إليه ،فإذا كان يتحدث مثاً عن آخوة بن امؤم ن ،وتا قوله تعاَُ :إما امؤم ون
أخوةأُ2أفليرز كلمة ُإخوةأ بالضغط عليها بصوته ،وإذا كان يشر إَ أن آخوة مرة من مرات اإمان
أبرز كلمة ُامؤم ونأ بالضغط عليها بصوته لذات الغرض ,وهكذا.
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ه  -أن يهبط ا طيب بصوته كلما أشرفت فقرة من فقرات ا طاب على اانتهاء ،وا ي هى فقرًة ما
بصوت مرتفع إا إذا كان .ها ارتباط ما بعدها .وإذا كان يتحدث عن مأساة من امآسي راعى أن يكون
حديثه ع ها بصوت م خفض خجاً واستحياء م ها ومن فاعليها ،فإذا عقب علبها ببيان غضب اللّه
وعقابه رفع صوته واحتد خطابهُ3أ.
و -ب أا يهتم ا طيب مقاطع الكام ال ي تهي كامه ع دها ،يث يكون وقوفه ع د كام تام
امعى ,فإن ذلك ِا يساعد على وضوح امعى ,وتركيز نفس السامع.
نفوس امستمعن ما روى عن

وِا يدل على ع اية السابقن هذا آمر وما يرتب عليه من أثر إ ا
آح ف بن قَيس قال:
" ما رأيت رجاً تكلم فأحسن الوقوف ع د مقاطع الكام وا عرف حدود إا عمرو بن العاص ،كان
استخراج امعى بألطف رج ،ح كان

إذا تكلم تفقد مقاطع الكام ،وأعطى حق امقامأ وغاص
يقف ع د امقطع وقوفاً ول بي ه وبن تبيعته عن آلفاظ"ُ4أ.
 -5و لص من هذا إَ أمية الع اية بالصوت حن إلقاء ا طبة ،ليجمع ا طيب بن إق اع القلوب
والعقول بثراء معلوماته ،وإطراب اآذان مال حديثه وعذب صوته.
وبإمكان ا طيب أن يعا عيوب صوته بالطب إن كان السبب

ضعفه
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طبياً ،أو بالتمرين واممارسة إن كان ضعفه ناشئاً عن سبب غر ط "وقد ثبتت جدوى امران كدواء
)1كيف تكون خطيبا ُص54أ عبد الرمن خليف
)2سورة ا جرات – اآية ُ10أ
)3امرجع السابق ُص57أ بتصرف يسر
)4ا طابة ُص108أ مد أبو زهرة

للعيوب الصوتية ،والدليل على ذلك ما ذكِر من أن دموستن كان ضعيف الصوت فلما أراد أن يكون
خطيباً راض نفسه ،فأخذ يقوى رئتيه بالصياح وهو يصعد ا بال الوعرة أو على ساحل البحر ،اواً إَ
يكون صوتَه أعلى من صخب آمواج ،وقد كان له ما أراد بتلك احاوات"

ُ1أ

.

 -6وإَ جانب امران يأي دور ا طيب الذي ي بغي أن يهتم موضوعه ،ولتفاعل مع جوانبه وأدلته ،فإذا
بصوته يتلون وفق امعا وإا  -إذا فقد ا طيب هذا التفاعل -فقد صار قارئاً ا خطيباً ،وهو ما جعل
ِث ال اس من فوظاته ويرون أن ا طيب ا يد هو من
العلماء ا يستحس ون خطيب الورقة ،وا من د ٌ
يعر ع ها بطريقته ،وهو ما يستلزم من ا طيب
يعد ع اصر خطبته وآفكار ال يريد نقلها إَ ال اس ،م ّ

جهداً اإعداد وجهدا

ُ2أ.

التدريب للوصول إَ امستوى الائق ،والرقي فيه يوما بعد آخر
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امبحث ا امس
امقومات الشكلية للخطيب

ً ويشتمل على اآي:
أوا :ما يتعلق باملبس واهيئة.
ثانيا :ما يتعلق باإشارة وا ركات.
ثالثا :ما يتعلق بالوقفة.
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أوا :ما يتعلق باملبس واهيئة
 -1يستهدف ا طيب من حديثه إَ مهور امخاطبن إق اع العقول وتزكية ال فوس ،وتتعاون على قيق
هذ الغاية موعة من العوامل ذات الصلة بعملية ا طابة ،ومن بن تلك العوامل مظهر ا طيب وهيئته
ال يرا ال اس عليها ،وذلك ٓن أعن امخاطبن ترقب هيئته قبل أن ت صت آذاهم لكامه ،ويرتب
على ذلك تأثر فيهم إ اباً أو سلباً.
 -2ومن ام اسب هذا امقام أن نذكر بعض امواقف الدالة على صحة هذا الكام.
أ -ذكر ا احظ كتابه ُالبيان وامبنأ ُ3أ أن إياس بن معاوية امز ُوهو رجل مشهور بالذكاء
َ
والفراسةأ أتى حلقة لقريش مسجد دمشق ،فاستوَ على اجلس ،ورأو أمر دميماً  . .رث اهيئة ،
)1نفس امراجع السابق ُ52أ
)2أنظر ُا طابة وإعداد ا طيبأص -41د .عبد ا ليل شل
)3امرجع امذكور ُج-1ص95أ

فاستهانوا به ،فلما عرفو اعتذروا إليه وقالوا :الذنب مقسوم بي ا وبي ك ،أتيت ا
كام املوك .أ .ه

زي مسكن تكلم ا
ّ

ب -رأى سيدنا معاوية بن أ سيفان رجاً يرتدى عباءة رثه وهو طب ،فأنكر مكانه وهيئته ،فاضطر
ا طيب إَ أن يقوله له .إن العباءة ا تكلمك ،وإما يكلمك من فيهاُ1أ.
 -3ي يف لع ء بعد ً آخر لعن ي ل طيب ب سه هي ته ,ه تأثير
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ذلك على ا طيب نفسه ،حيث ي عكس اهتمام ا طيب سن هيئته وقارة وع ايته ودة مادته
وامتاكه لزمام نفسه.
وِا يروى هذا أن عاماً نفسياً أرسل إَ موعة كبر من ال اس وسأهم عن تأثر امابس فيهم،

أهى زي ة وأمل ملبس ،ويعرفون ذلك و سونه ،فإهم

فشهد ميعهم دون استث اء بأهم حن يكونون
ملكون زمام أنفسهم ويا طئونُ2أ .
 -4ومن م وجب على ا طيب أن يعتِ بلباسه وهيئته ،وأن يبدو مظهر يليق بدعوته ال تدعو إَ
ال ظافة وا مال ،وأن يكون قدوة العمل بقوله تعاَُ :يا ب ِِ آدم خذوا ِزي ت ُكم ِعهد ُكل مس ٍ
جدأُ3أ.
َ َ َ َ ُ ََ ْ َ
َْ
"والداعية هو أوَ من غر التحلي بالزي ة ع د كل خطبة أو درس أو اضرة  . .فيكون نظيف
الثياب غر خياء ،طيب الرائحة غر إسراف ،مهيب ام ظر غر تكلف ،ومهذب الرأس
واللحية غر تص ع ،تظهر عليه أمارات الكمال وا الُ4أ.

 -5وليكن قدوته وأسوته ذلك رسول اه صلى اه عليه وسلم وسلف آمة الصا  ,الذين كانوا
رصون على التجميل والتهيئ للقاء ال اس.
فقد جاء تفسر القرط ُ5أ ع د تفسر قوله تعاَُ :قل من حرم زي ة اه ال أخرج لعباد والطيبات

من الرزقأُ6أ.
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عن عائشة رضى اه ع ها قَالت" .كان نفر من أصحاب رسول اللّه صلى اه عليه وسلم ي تظرونه على
الباب ،فخرج يريدهم ،و الدار ركوة فيها ماء ،فجعل ي ظر اماء ويس ِوى يته وشعر  ..قالت عائشة:
)1ا طابة ُص47أ مد أبو زهرة
)2علم ا طابة ُص 157أ د .أمد غلوش
)3سورة آعراف -اآية ُ31أ
)4مواقف الداعية التعبرية ُص 40أ عبد اه علوان – طبعة أوَ س ة  – 1985دار السام
)5امرجع امذكور ُص2633أ طبعة دار الشعب
)6سورة آعراف – اآية ُ32أ

فقلت يا رسول اللّه ،وأنت تفعل هذا؟ قال نعم ،إذا خرج الرجل إَ إخوانه فليهيئ من نفسه ،فإن اه
ميل ب ا مال" أ .ه  .وِا أثر عن اإمام مالك رضي اه ع ه أنه كان إذا جاء ال اس لطلب
ا ديث اغتسل وتطيب ،ولبس ثياباً جدداً ،ووضع رداء على رأسه ،م لس على م صة ،وا يزال يبخر
ُ1أ
بالعود ح يفرغ ،ويقول .أحب أن أعظم حديث رسول اللّه صلى اه عليه وسلم
 -6وخر للداعية هذا امقام أن يرتدي من الثياب ما تعارف ال اس عليه انه ثياب أهل العلم والدعوة
كا بة والعمامة ,أو ا لباب والعباءة مع غطاء للرأس ,وها ن نرى التزام أهل كل مه ة ما ميزهم
لباسهم كاحامن والقضاة مثاً ،وكذلك نرى زعماء كل دين رصون على التميز بلباس خاص ميزهم
عن بقية ال اس .وهذا خر للخطيب وأكرم من أن يعتلى ام ر وقد رد من هدى ال صلى اه عليه
وسلم ،فحلق يته وأطلق شاربه ،وراح كي مظهر تقاليد الغرب زيهم وهيئتهم ،فيقل بذلك تأثر
مهور  ,وتصعب مهمته إق اعه واستمالته.
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ثانيا :ما يتعلق باإشارات وا ركات
 - 1شأن ا طيب كشأن أي متحدث ،يبدو عليه التأثر واانفعال ،وي عكس ذلك على مامح وجهه
ونظرات عي يه وحركة يديه  . . .ا  .وإذا م يكن ا طيب على امستوى الائق وامطلوب من التأثر
واانفعال خرجت كلماته باردة وفقدت حيويتها وماستها ،وبذلك ي عدم تأثر  ،وتقل فائدته.
 -2ومن ه ا أكد العلماء على أمية اإشارة وا ركة

ال ا طابة.

يقول الشيخ على فوظ" :اإشارة ا طابية حركات تبدو من جسم ا طيب ووجهه ورأسه وجوارحه من
شأها تأييد الكام الذي يتف و به ،وحس ها من مام حسن البيان باللسان  . . . . .وها ا طابة شأن
عظيم ٓها تشارك ال طق نقل الفكر متخذة البصر ها سبياً ،فهي اللغة ال يفهمها كل إنسان ،وما
ُ2أ
دثه من التأثر ا تأي مثله لغات العام ،وا يكاد صاحب حديث يستغِ ع ها".

)1تذكرة السامع وامتكلم أدب العام وامتعلم ُص31أ ابن ماعة الك ا .
)2فن ا طابة وإعداد ا طيب ُص67أ بتصرف يسر

 -3وقد حفظت الس ة ال بوية كثراً من آحاديث الِ استخدم فيها ال صلى اه عليه وسلم اإشارة
مع اموعظة ،فكان ها أبلغ آثر ،ومن ذلك على سبيل امثل:
أ -قوله صلى اه عليه وسلم" :أنا وكافل اليتيم

ُ1أ

ا ة هكذا ،وقال بأصبعيه السبابة والوسطى"
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ُ2أ

ب -وقوله صلى اه عليه وسلم" :امؤمن للمؤمن كالب يان بشد بعضه بعضاً ،م شبك بن أصابعه".
ج -وِا يدل على اانفعال أث اء ا ديث إذا ورد ما يستوجبه ما ثبت أنه صلى اه عليه وسلم كان إذا
ُ3أ
مساكم".
ذكر الساعة امرت وج تا  ،وعا صوته ،واشتد غضبه ،كأنه نذير جيش يقول" .صبحكم َ

 -4وقد وضع العلماء عدداً من الضوابط استعمال اإشارة ،نوجزها فيما يلي:
أ -أن تتوافق مع امعى ،وت سجم مع السياق ،وإا كانت ضارة غر نافعة ،فا يصح أن أ دث عن
أصحاب اليمن و يدي تتجه إَ ناحية الشمال.
ب -أن تتزامن مع الكلمة ال تستخدم اإشارة ٓجلها أو تسبقها بقليل ،فإن تأخرت ع ها ضاعت
فائدها.
ج -أن تت اسب مع طبيعة الكام الذي تستعمل فيه ،ففى ال ا ماسة وغرها من مراث العواطف
تزيد ،و غر ذلك تقل.
د -أن ا تتكرر ،فان تكرارها ما يدعوا إَ السأم واملل ,وما يوهن موقف ا طيب ويضعف تأثر .
ه  -ومن أهم تلك الضوابط أا تكثر اإشارة وا ركة بصورة تلفت ال ظر ,فإن ذلك يفقد ا طبة
رواءها ,ويذهب بسمت ا طيب ومهابتهُ4أ.
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ثالثا :ما يتعلق بالوقفة
 -1على ا طيب أن يتوجه اعتاء ام ر تؤدة ووقار ،وأن يقدم رجله اليمى ،ويلقي السام بصوت
مسموع على موع ا اضرين ،وأا يبدأ كامه فوراً ،بل يستجمع مته ،وتطمئن جوارحه ويسرى اهدوء
جو اموعظة ،ويتهيأ ا ميع لإنصات وااستماع.
 -2ولقف ا طيب على مكان مرتب يث يشاهد امخاطبن ويشاهدونه  ،فان ذلك أدعى متابعة
)1أخرجه البخاري ُج – 4ص52أ كتاب آدب – باب فضل من يعول يتيما  /وأخرجه مسلم ُج -4ص2287أ كتاب الزهد
والرقائق – باب اإحسان إَ آرملة وامسكن واليتيم
)2أخرجه البخاري ُج – 1ص55أ كتاب آدب – باب تعاون امؤم ن بعضهم بعضا
)3أخرجه ال سائي ُج -3ص 154أ كتاب صاة العيدين – باب كيف ا طبة.
)4أنظر ُا طابةأ مد أبو زهرة – ص /122وانظر ُفن ا طابة أ علي فوظ – ص67

امستمع له واهتمامه ما يلقى غليه ,وعليه أن يوزع نظراته على موع ا اضرين ,فيلتفت م ة مرة ويسرة
أخرى ,فيزيد إقباهم عليه ويتحقق الوصال وااتصال.

 -3وعلى ا طيب أن يكون
رباطة ا أش وثبات القلب.
 -4فإذا انتهى ا طيب ص خطبته أو امتحدث من كلمته انصرف هدوء ووقار على ال حو الذي أقبل
به ،وأن يتج ب الرعونة واإسراع الزائد اإقبال أو اانصراف.
وقفته عاي الرأس ,مستقيم ا سم ,فا ا اء وا تقوس ,وهذا دليل

وهذا فظ ا طيب مكانته ,ويصون حرمته وتعم الفائدة به زمانا ومكانا .واه أعلم.
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امبحث السادس
حاجة ا طيب إَ
اممارسة والتدريب

<>66
<>67
 -1من خال ال قاط وامباحث ال سبق ذكرها يتضح ل ا ما ي بغي أن يبذله ا طيب من جهد ،وما
صله من مقومات للوصول إَ امستوى الائق من ال ا طابة.
 -2لكن هذ امقومات ليست كافية  -وان توفرت  -إعداد ا طيب ،فقد د عاماً بارزاً العلم
لك ه ا يقوى على اطبة ا مهور ،ويعريه ا جل ويصاب با صر والعي ع د لقاء ال اس ،ويرتب على
ذلك أن ي عقد لسانه فا يستطيع الكام ،أو رج من امأزق بكام مضطرب يثر عليه ا مهور،
وبعِرضه للحرج  . .ول تأمل معاً هاتن القصتن.
دع ِى مرة ليخطب
أث ِر عن مصعب بن حيان أنه َ
اموقف ،فقال:

حفل زواج ،فأدركه ا صر ،وأراد التخلص من هذا

دعوناك؟ُ1أ.
لق وا موتاكم شهادة أن ا إله إا اه .ف َقالت أم العروس :عجل اه موتك ،أهذا
ُ
ُ2أ
وقام آخر حفل زواج ليخطب ،فاستفتح خطبته بتاوة اآية الكرمةُ .الطاَ ُق مرتَ ِ
ان . . . . . . .أ
َ
فثار عليه أصحاب ا فل ،وتشاءموا من كلماته وخطبته.
 -3وح يتخلص ا طيب من هذ امواقف ا رجة ،ويرقى مستوا يوما
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)1ا طب وامواعظ ُص28أ مد عبد الغِ حسن – طبعة ثانية – دار امعارف مصر
)2سورة البقرة – اآية ُ229أ

مرن نفسه ويروضها على ِارسة ا طابة حى بلن له القول ،وتطاوعه الكلمات،
بعد يوم يلزمه أن ّ
وا طابة هذا ليست بدعاً ،ولك ها كشأن أي فن من الف ون ،تاج إَ الراعة فيه إَ صر ومعاناة
وكثرة ارتياض ،وهو ما أكد على أميته للخطيب أهل العلم با طابة.
يقول خالد بن صفوان" :إما اللسان عضو إذا مرنته مران ،فهو !اليد ش ها باممارسة ،وكالبدن تقويه
ُ1أ
برفع ا جر ،والِر ْجل إذا ع ِودت امشي مشت"
وقالت أبو داود" :رأس ا طابة ا لطبع ،وعمودها ا لدربة ،وحليها اإعراب ،وهاؤها ر اللفظ"2ُ.أ

رفع مستوا :

 -4وفيما بلى نتعرف على بعض آمثلة ال تدل على أمية التدريب للخطيب ،ودور
أ -من آمثلة الشهرة هذا امقام ما يذكرونه عن ُدموس ِ
نأ أعظم ا طباء التاريخ القدم ،فقد

ذكروا أنه كان شبابه ضعيف الصوت ،قصر ال فس وكانت بلسانه لثغة تغرى اآخرين بالسخرية م ه،
وقد حاول أن طب وهو على تلك ا ال فقوبل بالسخرية وااستهزاء من موع ا اضرين ،وكاد يراجع
عن ااستمرار هذا ا لطريق لوا أن بعض أصحابه عطف عليه وشجعه ،وأعاد إليه الثقة ب فسه ،وأق عه
بأن لدبه مواهب ا طيب وإمكاناته ،وا ي قصه سوى التدريب على حسن اإلقاء وجودة ال طق ،وهو
شيء مكن أن يكتسب بامران.
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وبدأت اواته ا ادة للوصول إَ غايته ،وِا يذكر هذا أنه كان ي قطع شهوراً طويلة  -ونصف رأسه
لوق لئا اول ا روج ،وقد أعد ل فسه حجرة كان ي فرد فيها ليتمرن على ا طابة ،وكان أمام امرآة
ليتخر اإشارات ام اسبة وقت اإلقاء ،وكان يلقى خطباً و فمه حصى ليحل عقدة لسانه ،ورما وقف
على شاطئ البحر ليمرن نفسه على التغلب بصوته على جلبة ا ل اس ،وكان أحياناً يصعد ا بل جرياً
وهو يقول أبياتاً من الشعر بصوت مرتفع ،ليق ِوى رئتيه ويعا قصر ال َفس ،وقد كان افظ كل احافظة

علي إعداد ميع خطبه قبل إلقائها.
وبعد س وات من التدريب الشاق ت َكلل جهاد بال جاح ،وصار أرقى خطيب ،وأعظم مفو التاريخ
القدم ُ3أ .
ب -وروى أن عمر بن سعيد بن العاص آموي كان ا يتكلم إا اعرته حبسة م طقه ،فلم يزل
يعا ها ويعا إخراج الكام ح مال شدقه وأطلق عليه لقب ُآشدقأ أي :الفصيح البليغ ،وفيه
يقول الشاعر:
)1فن ا طابة ُص18أ على فوظ
 )2لعقد ل ريد (  -4صـ )146بن ع د ربه أندلسى -ع ث ل ه سن  1987س ر ل تب لع ي  -بير
)3انظر ا طابة ص – 20مد أبو زهرة – وانظر ُأصول ا طابة العربية بن مراحل التاريخ وفن التطبيقأ ص -283د .عبد الغفار
عزيز – طبعة س ة  – 1992دار ا قيقة لإعام الدوي

ُ1أ

وكل خطيب ا أبالك أشدق
تشدق ح مال بالقول شدقه
ج -وكان واصل بن عطاء مؤسس مذهب امعتزلة يعا لثغة لسانه  -اسيما حرف الراء -وكان
ذلك يعجز عن اجة خصومه ،ومقارعة الفيه ،فكابد نفسه ح استقام لسانه ،وعا لثغة الراء
بإسقاطها من كامه كلية ،واستعاض عن ذلك بامرادفات.
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يقول ا احظ معلقاً على هذا ا ر ومبدياً اإعجاب بص يع واصل ابن عطاء" :ولوا استفاضة هذا ا ر
معلَ َماً ،ما استجزنا اإقرار به والتأكيد له ،ولست أعى
وظهور هذ ا ال ح صار لغرابته مثاً ،ولطرافته ْ

خطبه احفوظة ورسائله ا الدةٓ ،ن ذلك تمل الص عة ،وإما ع يت اجة ا صوم وم اقلة آكفاء
ُ2أ
ومفاوضة اإخوان"
د -ورما كان من ام اسب هذا امقام أن أذكر إخوا وأب ائي الكرام رب الشخصية مع ا طابة
وال بدأت وه ا مد أول امرحلة الثانوية آزهر أوائل السبعي يات لقد بدأت ا طابة أول آمر

أحد امساجد الصغرة ح ا ترهبِ رؤية العدد الكثر من امصلن ,وك ت أعد خط إعداد جيدا قبل
إلقائها طوال آسبوع وأعكف قبل الصاة بعدة ساعات على حفظ نصوصها ومعرفة ترتيبها وأصعد
فوق سطح ام زل أتلوها بصوت مرتفع ح تعلق بذهِ ,وترسخ أدلتها عقليثم أقوم بإلقاءها على
موع امصلن كما هى دون زيادة عليها  ,وكأ رد آلة تسجيل فقط.
م تطور آمر بعد ذلك على إمكانية التصرف بزيادة أو نقص بعد اكتساب ا رة لعدة س وات ,لكن
مع ااهتمام ا يد باإعداد للخطبة.
ومع تواي ِارسة ا طبة كل معة أصبح اإمكان – مد اه تعاَ – ا ديث أي موضوع وأمام
أي عدد من ا مهور دون إعداد أو ضر سابق ,ورما كان ا ديث أمام ميكروفون اإذاعة أو شاشة
التلفاز ,دون أن أجد ذلك ما ك ت أجد مع بداية ِارسة ا طابة ,مع تصويب الكثر من آخطاء
ال كانت ل نقد من ا مهور أوا :بأول.
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 -5و لص من هذا كله إَ أمية اممارسة لعملية طابة دون انقطاع ،والعمل على ويد آداء و سي ه
ح يصل اإنسان إَ امستوى الائق هذا اجال ،علماً بأن التمرين والرياضة ا تص فقط بامبتدئن
فيها ،بل هي أمور ازمة -كما يقول الشيخ أبو زهرة -من برع فيها ،وعظم أمر  ،وعد من أفصح ا طباء
)1فن ا طابة ُص19أ على فوظ – بتصريف يسر
2البيان والتبين ُج -1ص ,14ص15أ

ُ1أ.
واجاات ال مكن للخطيب أن يروض نفسه فيها م ها ما يتعلق بالفكرة امراد ت اوها ،وم ها ما يتعلق
بآسلوب ،وم ها ما يتعلق باإلقاء.
يعود ا طيب نفسه ضبط أفكار ُوا بأس بكتابة ع اصرها الرئيسية
ففيما يتعلق بالفكرة ب أن ّ
ورقة ح ا تضيع معامهاأ وأن تار من تلك الع اصر ما يرتبط بال اس ،وأن يستكثر من آدلة
والراهن امتعلقة موضوعه ،وأن بع ِود نفسه ااتصال بال اس ،ليخلط نفوسهم ب فسه ،فيحس بإحساسهم

 ،وبكون قريباً م هم ،ويتحدث إليهم إن وجد ما يدعوا إَ ذلك فيهم.
وفيما يتعلق بآسلوب ب على ا طيب أن ي تقى ألفاظه ،و ّود عبارته ،وأن فظ من أساليب البلغاء
وحكمة ا كماء ونظم الشعراء ما يزيّن به كامه.

يعود ا طيب نفسه على إخراج ا روف من ارجها وأن يقرأ كل ما يستحس ه
وفيما يتعلق باإلقاء ّ
صوراً بصوته معا ما يقرأ ،بتغير ال رات ،ورفع الصوت وخفضه ،وفق القواعد ال
بصوت مرتفع ،م ّ
سبقت اإشارة إليها ،وعليه أن طب مر اً ما استطاع إَ ذلك سبياً ،وأن يكون جريئاً غر هياب
ُ2أ
وا وجل - ،ح ترسخ أقدامه ,ويعلوا هذا اجال مه ,ومن سار على الدرب وصل
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امبحث السابع
ماذج من خطب ال صلى اه عليه وسلم وا لفاء الراشدين
كم طلق للتدريب واممارسة
ً ويشتمل على اآي:
أوا :من خطب الرسول صلى اه عليه وسلم
ثانيا :من خطب أ بكر رضي اه ع ه.
ثالثا :من خطب عمر رضي اه ع ه.
رابعا :من خطب عثمان رضي اه ع ه.
خامسا :من خطب علي رضي اه ع ه.
<>74
)1انظر ا طابة ص  21مد أبو زهرة
2أ انظر ُامرجع السابقأ ص 21 ,20

<>75
تقديم بين يدي الخطب
روعي اختيار ه ا ا طب أن تت اسب مع الطاب امبتدئن سلك ا طابة ،يث يتم حفظ هذ
ا طب ،وبتدرب الطاب على إلقائها ح يعتادوا ا رأة ،وتزول من نفوسهم اهيبة ،ويتم أث اء ذلك
تقوم ما قد يكون اإلقاء من عيوب.
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أوا :من خطب رسول اللّه صلى اه عليه وسلم ُخطبة حجة الوداعأ

إن ا مد ه ،مد ونستعي ه ونستغفر ونتوب إليه ،ونعوذ باللّه من شرور أنفس ا ،ومن سيئات أعمال ا.
هادى له ،وأشهد أن ا إله إا اللّه وحد ا شريك له ،و
يضلل فا
من يهد اللّه فا مضل له ،ومن
َ
ّ
أشهد أن مداً عبد ورسوله..

أوصيكم عباد اه ،بتقوى اللّه ،وأحثكم على طاعة اللّه ،وأستفتح بالذي هو خر.
أبن لكم ،فإ ا أدرى لعلى ا ألقاكم بعد عامي هذا موقفي هذا
ّأما بعد .أيها ال اس ،امعوا مى ِ
تلقوا ربكم ،كحرمة يومكم هذا شهركم هذا
أيها ال اس .إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ،إَ أن ْ
بلدكم هذا .أا هل بلغت ،اللهم اشهد !

فليؤدها إَ من ائتم ه عليها ،وإن ربا ا اهلية موضوعُ1أوإن ّأول ربا أبدأ به ربا
فمن كانت ع د أمانة ّ
عمى العباس بن عبد امطلب ،وإن دماء ا اهلية موضوعة ،وإن أول دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة بن
السدانة والسقاية ،والعمد قود ُ2أ ،وشبه العمد
ا ارث بن عبد امطلب ،وإن مآثر ا اهلية موضوعة غر ّ

ما قتل بالعصا وا جر ،وفيه مائة بعر ،فمن زاد فهو من أهل ا اهلية.
أيها ال اس ،إ ّن الشيطان قد يئس أن يعبد أرضكم هذ  ،ولك ه رضى أن يطاع فيما سوى ذلك ِا
قرون من أعمالكم.
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أيها ال اس ،إما ال سيء ُ3أ زيادة الكفر يضل به الذين كفروا ِ ِلّونه عاماً و رمونه عاما ليو ِ
اطئو
ّ
ّ
ّ
ِع ّد َة ما حرم اه ،وإ ّن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اللّه السماوات وآرض ،وإن ع ّدة الشهور ع د
اللّه اث ا عشر شهراً كتاب اه يوم خلق السماوات وآرض ،م ها أربعة ِحِرم ،ثاثة متواليات ،وواحد
احرم ،ورجب الذي بن مادى وشعبان .أا هل بلغت ،اللهم اشهد!
فرد :ذو القعدة ،وذو ا جة ،و ّ
)1م ض ع :يق  :ضع عنه لدين أ أسقطه عنه0
 2أ القود :القصاص ,أي من قتل عمدا يقتل
)3ال سيء :تأخر حرمة احرم إَ صفر أيام ا اهلية.

عليهن أن ا يوطئن فرشكم غركم ،وا
عليهن حقاً لكم
أيها ال اس ،إ ّن ل سائِكم عليكم حقا ،وإ ّن لكم
ّ
ّ
يدخلن أحداً تكرهونه بيوتكم إا بإذنكم ،وا يأتن بفاحشة ،فإن فعلن فإن اه قد أذن لكم أن

تعضلوهنُ1أ وهجروهن امضاجع وتضربوهن ضرباً غر مرح ،فإن انتهن وأطع كم فعليكم رزقهن
وكسوهن بامعروف ،وإما ال ساء ع دكم َع َوان ا ملكن ٓنفسهن شيئا ،أخذموهن بأمانة اه ،واستحللتم
بكلمة اللّه؛ فاتقوا اه ال ساء واستوصوا هن خرا .أا هل بلغت ،اللهم فاشهد.
فروجهن َ
أيها ال اس ،إما امؤم ون إخوة ،وا ل امرئ مال أخيه إا عن طيب نفسه .أا هل بلغت ،اللهم
اشهد! فا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم أع اق بعض.
أيها ال اس ،إ ّن ربكم واحد ،وإ ّن أباكم واحد ،كلكم آدم وآدم من تراب ،أكرمكم ع د اللّه أتقاكم،
ليس لعر ّ على عجمي فضل إا بالتقوى أا هل بلغت؟ قالوا :نعم ..قال :فليبلغ الشاهد م كم
الغائب.

والسام عليكم ورمة اه وبركاته.
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ثانيا :من خطب أ بكر رضي اه ع ه:
خطب رضي اه ع ه حن توَ ا افة فكان ِا قال:
حق فأعي و  ،وإن رأيتمو على
أيها ال اس ،إ قد ولّيت عليكم ولست ركم ،فإن رأيتمو على ّ
باطل فس ّددو  ،أطيعو ما أطعت اه فيكم ،فإذا عصيته فا طاعة ي عليكم .أا إ ّن أقواكم ع دي

القوي ح آخذ ا ق م ه أقول قوي هذا وأستغفر اه ي
الضعيف ح آخذ ا ق له وأضعفكم ع دي ّ
ولكمأ.
وخطب أيضا فحمد اه و أثى عليه م قال:
أيها ال اس ،إ أوصيكم بتقوى اه العظيم كل أمر وعلى كل حاا ولزوم ا ق فيما أحببتم وكرهتم،
فإنه ليس فيما دون الصدق من ا ديث خر ،من يك ِ
ْذب ي ْفجر ،ومن يفجر يهلك ،وإياكم والفخر ،وما

فخر من خلق عن تراب وإَ الراب يعود ،هو اليوم حي وغداً ميت! فاعملوا وع ّدوا أنفسكم اموتى،
وما أ ْش ِك َل عليكم فردوا علمه إَ اه ،وقدموا ٓنفسكم خراً دو ضراً ،فإنه قال عز وجل ُ :يَ ْوَم
نفس ما ع ِملَ ِ
ِ
ذرُك ُم
ت ِمن ُسوء تَ َود لَ ْو أَن بَْي َ َها َوبَي ه َأم ًدا بَعِ ً
ضًرا َوَما َعملَ ْ
ت م ْن َخ ْر ْ َ
َ ُد ُكل ٍ ٌ َ ْ
يدا َوَُ ُ
ِ ِ ُ2أ
اه نَ ْف َسهُ َواه َرُؤوف بالْعبَادأ.
فاتقوا اللّه عباد اه وراقبو  ،واعتروا من مضى قبلكم ,واعلموا أنه ا بد من لقاء ربكم وا زاء بأعمالكم,
صغرها وكبرها ,إا ما غفر اه ,إنه
 )1تعضلوهن :يقل :عضل امرأة أي م ع التزوج ظلما
)2سورة آل عمران -اآية 30
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غفور رحيم ,فأنفسكم أنفسكم وامستعان اه ,وا حول وا قوة إا باهُ :إن اه ومائكته يصلون على

ال يا أيها الذين آم وا صلوا عليه وسلموا تسليماأُ1أ.
اللهم صل على مد عبدك ورسولك ،أفضل ما صليت على ٍ
أحد من خلقك ،وزك ا بالصاة عليه،
وأ ق ا به ،واحشرنا زمرته ،وأوردنا حوضه اللهم أع ا على طاعتك ،وانصرنا على عدوك.
<>80

ثالثا :من خطب عمر رضي اه ع ه
خطب عمر رضي اه ع ه فقال بعد أن مد اه وأثى عليه:
ا مد للّه الذي أعزنا باإسام ،وأكرم ا باإمان ،ورم ا ب بيه صلى اه عليه وسلم  ,فهدانا به من
الضالة ومع ا به من الشتات ,وألف بن قلوب ا نصرنا على عدونا ,ومكن ل ا الباد ,وجعل ا به
إخوانا متحابن ,فامدوا اه على هذ ال عمة ,واسألو امزيد فيها والشكر عليها ,فإن اه قد صدقكم
الوعد بال صر على من خالفكم ,وإياكم والعمل بامعاصي وكفر ال عمة ,فقلما كفر قوم ب عمة وم ي زعوا
على التوبة إا سلبوا عزهم وسلط عليهم عدوهم.
أيها ال اس ،إن اللّه قد أعز دعوة هذ آمة ومع كلمتها وأظهر فلحها ونصرها وشرفها ،فامدو عباد
اه على نعمه ،واشكرو على آائه ،جعل ا اللّه وإياكم من الشاكرين.
وخطب فقال بعد أن مد اه وأثى عليه:
لقرآ تع َرفَ به ،ع به ت ن من أه ه ،ع أنه لم ي غ من حق م
أي لن  ،تع
ه
معصي ل لق "أا إني أن لت ن سي من م ّ ب ن ل لى ليتيم ،إ ستغنيت ع ت ,إ
ب ل عر ف" <>81

أ يط ع في
فتقر أك ت

رابعا :من خطب عثمان رضي اه ع ه:
وقد ألقيت هذ ا طبة حن بايع أهل الشورى عثمان رضي اه ع ه  ،فأتى م ر رسول اللّه صلى اه
عليه وسلم ،فحمد اللّه وأثى عليه ،وصلى على ال صلى اه عليه وسلم وقال " :إنكم دار

قلعة"ُ2أ .و بق ية أعمار ،فبادروا آجالكم ر ما تقدرون عليه ،أا وإن الدنيا طويت على الغرور،
واعتروا من مضى م جدوا وا تغفلوا .فإنه ا يغفل ع كم ،أين أب اء الدنيا وإخواها الذين آثروها
وعمروها ،ومتعوا ها طويا ,أم تلفظهم؟ أرموا بالدنيا حيث رمى اه ها ،واطلبوا اآخرة ،فإن اه قد
رب َهُم مثَ َل ا َْيَاة الدنيا كماء أنزل ا من السماء
ُو ْ
اض ْ
ضرب ها مثا والذي هو خر فقال عز وجلَ :
فاختلط به نبات آرض فأصبح هشيما تزرو الرياح وكان اه على كل شيء مقتدرا ً امال والب ون زي ة
)1سورة آحزاب – اآية 56
)2دار ول وار ال

ا ياة الدنيا والباقيات الصا ات خر ع د ربك ثوبا وخر أماأ
خامسا :من خطب على رضي اه ع ه:

ُ1أ

خطب رضي اه ع ه فحمد اه وأثى عليه م قال:
أما بعد فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع ،وإن اآخرة قد أقبلت وأشرفت باطاع ،وإن امضمار اليوم
وغدا السباق ،أا وإنكم أيام عمل من وراء أجل فمن قصر أيام عمله قبل حضور أجله فقد
خيب أمله ,أا فاعملوا ه الرغبة كما تعملون له الرهبة ,أا وإ م أر كا ة نائم طالبها وم أر
كال ار نائم هارها  ,أا وإنه من م ي فعه ا ق ضر الباطل ومن م يستقم به اهدى جار به الضال أا
وإنكم أمرام بالظعن ودللتم على الزاد.
أا أيها ال اس إما الدنيا عرض حاضر يأكل م ها الر والفاجر ,وإن اآخرة وعد صادق كم فيها ملك
قادر ,أا إن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ,واه يعدكم مغفرة م ه وفضا واه واسع عليم.
أيها ال اس أحس وا عمركم فظوا عقبكم ,فإن اه تبارك وتعاَ وعد ج ته من أطاعه ,وأوعد نار
من عصا  ,إها نار ا يهدأ زفرها ,وا يفك أسرها  ,حرها شديد وقعرها بعيد وماؤها صديد وإن
أخوف ما أخاف عليكم اتباع اهوى وطول آمل.
خطب رضي اه ع ه فقال بعد أن مد اه وأثى عليه:
أوصيكم عباد اه ونفسي بتقوى اه ولزوم طاعته وتقدم العمل ,وترك آمل ,فإنه من فرط عمله م
ي تفع بشيء من أمله ,أين التعب بالليل وال هار ,امقتحم للحجج والبحار ومفاوز ,يسر من وراء ا بال

وعا الرمالُ2أ <>83
يصل الغدو بالرواح ,وامساء بالصباح طلب قرات آرباح  ،هجمت عليه م يته ،فعظمت ب فسه
رزيته ،فصار ما مع بورا ،وما اكتسب غروراً ،ووا القيامة سوراً.
أيها الاهي الغار ب فسه ،كأ بك وقد أتاك رسول ربك ،ا يقرِع لك بابا ,وا يهاب لك حجابا وا

يقبل م ك بديا ,وا يأخذ م ك كفيا ,وا يرحم لك صغرا ,وا يوقر فيك كبرا ح يؤديك إَ قعر
مظلمة أرجاؤها موحشة ,كفعله بآمم ا الية والقرون اماضية ! أين من سعى واجتهد ,ومع وعدد ,وبى
وشيد ,وزخرف و د ,وبالقليل م يق ع ,وبالكثر م متع؟ أين من قاد ا ود ,ونشر ا ود؟ أضحوا رفاتا!

ت الثرى أمواتا ,وأنتم بكأسهم شاربون ,ولسبيلهم سالكون ؟
عباد اه! فاتقوا اه وراقبو  ،واعملوا لليوم الذي تسر فيه ا بال! وتشقق السماء بالغمام ،ومطر الكتب
عن آمان والشمائل ،فأي رجل يومئذ تراك؟ أقائل هاؤم اقرءوا كتابيه! أم :يا ليتِ م أوت كتابيه! نسأل
من وعدنا بإقامة الشرائع ج ته أن يقي ا سخطه إن أحسن ا ديث وأبلغ اموعظة كتاب اه الذي ا
)1سورة الكهف – اآيتان 46 -45
)2عا الرمال :ما تراكم م ها ودخل بعضه

بعض

يأتيه الباطل من بن يديه وا من خلفه ت زيل من حكيم ميدُ1أ .
<>84

<>85
الفهرس
مقدمة 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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امبحث الثالث :امقومات آخاقية للخطيب 33 . . . . . . . .. . . .
أواً :حسن السرة ،وسامة السريرة 35 . . . . . . . . . . . . . . .
ثانياً:الثقة بال فس وا رأة

مواجهة امشكات 39 . . . . . . . . ..

ثالثاً .ااهتمام بأصول ال اس وامشاركة الوجدانية هم 42 . . . . . . .
امبحث الرابع :امقومات البيانية للخطيب 45 . . . . . . . . . . . . ..
أوا ما يتعلق بكامه ونطقه 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ثانيا :ما يتعلق بصوته 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
امبحث ا امس :امقومات الشكلية للخطيب 57 . . . . . . . . .. . .
أوا :ما يتعلق باملبس واهيئة 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
ثانياً .ما يتعلق باإشارات وا ركات 62 . . . . . . . . . . . . . . .
1أ تراجع هذ ا طب كتاب ُالعقد الفريدأ ابن عبد ربه ااندلسي – ا زء الرابع

<>86
امبحث السادس :حاجة ا طيب إَ اممارسة والتدريب 67 . . . . .
امبحث السابع :ماذج من خطب ال صلى اه عليه وسلم وا لفاء الراشدين كم طلق للتدريب
واممارسة 73 . . . . . . . . . . . . . ..
أوا :من خطب الرسول صلى اه عليه وسلم 76 . . . . . . . . . . .
ثانيا :من خطب أ بكر رضي اه ع ه 78 . . . . . . . . . . . . . .
ثالثا من خطب عمر رضي اه ع ه 80 . . . . . . . . . . . . . . . .
رابعا :من خطب عثمان رضي اه ع ه 81 . . . . . . . . . . . . .
خامسا :من خطب علي رضي اه ع ه 82 . . . . . . . . . . . .. . .

الفهرس 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

